
A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO PARTICIPANTES NO 13º ENCONTRO INTERECLESIAL

DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE NO BRASIL
[DIOCESE DE CRATO, 7-11 DE JANEIRO DE 2014]

 

Queridos irmãos e irmãs,

Écom muita alegria que dirijo esta mensagem a todos os participantes no 13º Encontro
Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que tem lugar entre os dias 7 e 11 de janeiro
de 2014, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, sob o tema “Justiça e Profecia a Serviço da
Vida”. Primeiramente, quero lhes assegurar as minhas orações para que este Encontro seja
abençoado pelo nosso Pai dos Céus, com as luzes do Espírito Santo que lhes ajudem a viver
com renovado ardor os compromissos do Evangelho de Jesus no seio da sociedade brasileira. De
fato, o lema deste encontro “CEBs, Romeiras do Reino, no Campo e na Cidade” deve soar como
uma chamada para que estas assumam sempre mais o seu importantíssimo papel na missão
Evangelizadora da Igreja. Como lembrava o Documento de Aparecida, as CEBs são um
instrumento que permite ao povo «chegar a um conhecimento maior da Palavra de Deus, ao
compromisso social em nome do Evangelho, ao surgimento de novos serviços leigos e à
educação da fé dos adultos» (n. 178). E recentemente, dirigindo-me a toda a Igreja, escrevia que
as Comunidades de Base «trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo
com o mundo que renovam a Igreja» mas, para isso, é preciso que elas «não percam o contato
com esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral
orgânica da Igreja particular» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 29). Queridos amigos, a
evangelização é um dever de toda a Igreja, de todo o povo de Deus: todos devemos ser romeiros,
no campo e na cidade, levando a alegria do Evangelho a cada homem e a cada mulher. Desejo
do fundo do meu coração que as palavras de São Paulo: «Ai de mim se eu não pregar o
Evangelho!» (1Co 9,16) possam ecoar no coração de cada um de vocês! Por isso, confiando os
trabalhos e os participantes do 13º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base à
proteção de Nossa Senhora Aparecida, convido a todos a vivê-lo como um encontro de fé e de
missão, de discípulos missionários que caminham com Jesus, anunciando e testemunhando com

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


os pobres a profecia dos “novos céus e da nova terra”, ao conceder-lhes a minha Bênção
Apostólica.

Vaticano, 17 de dezembro de 2013

 

Franciscus
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