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EUROPA/ESPANHA - UMA EXPOSIÇÃO SOBRE VINTE SÉCULOS DE
CRISTIANISMO NA ESPANHA, PARA CONHECER O PASSADO E ENTENDER
O PRESENTE, E A CELEBRAÇÃO DO ANO SANTO DE COMPOSTELA 2004, NA
ANÁLISE DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL ESPANHOLA.
Madri (Agência Fides) – Uma exposição intitulada “Christus Splendor: vinte séculos de cristianismo na Espanha”,
com o objetivo de divulgar o legado espiritual de nossos antepassados, e a plena atualidade da mensagem cristã na
sociedade atual. A iniciativa, que se realizará provavelmente entre 12 de junho e 19 de setembro na cidade de
Barcelona, contará com a colaboração de todas as dioceses e catedrais da Espanha, 30 mosteiros, todos os
arquivos eclesiásticos e bibliotecas, e 23.000 paróquias, Congregações religiosas, um grande número de
Associações cristãs e centenas de voluntários.
A recente Assembléia Plenária da Conferência Episcopal Espanhola, que se realizou de 17 a 21 de novembro,
examinou um amplo programa de iniciativas, entre as quais destaca-se, além da exposição sobre a história do
Cristianismo na Espanha, também o plano pastoral para celebrar o Ano Santo compostelano 2004, o 118º da
história e o primeiro do terceiro milênio. Para a ocasião, prevê-se a celebração de um “encentro das Famílias
Cristãs”, uma peregrinação organizada pela Comissão das Conferências Episcopais dos países da União Européia
(COMECE), e um encontro internacional dos diáconos permanentes. O Departamento de Pastoral da Juventude da
Conferência Episcopal Espanhola está também preparando a Peregrinação européia dos jovens a Santiago, de 3 a
5 de agosto de 2004, com o lema: “Testemunhos de Cristo para uma Europa da Esperança”.
A reunião da Conferência Episcopal examinou também a preparação do Congresso do Apostolado dos Leigos,
que se realizará em Madri, em novembro de 2004, e aprovou o texto final do Diretório de Pastoral Familiar, que
estabelece as características da pastoral familiar, concebida como uma dimensão essencial da evangelização, e que
tem como objetivo ajudar as famílias a alcançar a plena maturidade, humana e cristã. Os Bispos pediram aos fiéis
católicos que promovam ações para defender a dignidade, a sacralidade e o respeito da vida humana. A
Assembléia Plenária também celebrou, no último dia 18 de novembro, uma Eucaristia de Agradecimento para o
XXV Aniversário do Pontificado de João Paulo II na Catedral de Madri, da qual participaram 100 Bispos, 80
sacerdotes e mais de um milhão de fiéis. (RG) (Agência Fides 2/12/2003; Linhas 26; Palavras 345)
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