CARTA DOS BISPOS PRESENTES NO 14º INTERECLESIAL DAS
COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE
Nós, 60 bispos presentes no 14º Intereclesial das CEBs, em Londrina – PR, de
23 a 27 de janeiro de 2018, dirigimo-nos a nossos irmãos e irmãs de fé, para
testemunhar a alegria que brota de nossos corações de pastores, por esse
encontro que congregou 3.300 delegados e delegadas de Arquidioceses,
Dioceses e Prelazias do Brasil, bem como convidados de outras igrejas,
religiões e entidades, inclusive de outros países.
O tema desse Intereclesial, “CEBs e os desafios no Mundo Urbano”, e seu
lema, “Eu vi e ouvi os clamores do meu povo e desci para libertá-lo” (Ex 3,7),
na forma que foram tratados, expressam sintonia com as Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e com a mensagem do Papa
Francisco dirigida a esse encontro, desejando “que as Comunidades
Eclesiais de Base possam ser, na sociedade e Nação brasileira, um
instrumento de evangelização e de promoção da pessoa humana”.

Nesse encontro, conduzido com zelo pastoral pela Ampliada Nacional das
CEBs e pela Arquidiocese de Londrina que, cordialmente, o acolheu,
testemunhamos a espiritualidade e a vitalidade das CEBs, manifestadas nos
momentos
vibrantes
de
oração
e
celebração.
Sentimos
pulsar muito forte em nossos corações o apelo de Deus para continuarmos
acompanhando, avaliando e apoiando o desenvolvimento das CEBs, com o
compromisso de sermos, em comunhão com Cristo, uma Igreja misericordiosa,
profética e missionária, dedicada à formação, especialmente de cristãos leigos
e leigas, como sujeitos na vida eclesial e social (cf. Doc. 105 da CNBB).

Louvamos e bendizemos a Deus pelos testemunhos de vida cristã partilhados
no 14º Intereclesial, que sinalizam a força do seu Reino em meio à crise
profunda da sociedade brasileira. No espírito do Ano Nacional do Laicato que
estamos realizando, suplicamos a Deus que o protagonismo laical vivenciado
no
processo
desse
encontro,
possa
se
manifestar
ainda
mais intenso em todas as situações desafiadoras de nosso país, especialmente
do mundo urbano, nas quais as CEBs se fazem presentes e atuam,
anunciando a “alegria do Evangelho”.

Encorajamos os participantes do Intereclesial, com o apoio, sobretudo de
ministros ordenados e membros da vida religiosa, a difundirem amplamente as
ações sinalizadas por esse encontro e a “grande esperança”, por ele
revitalizada de tornar nossa sociedade mais solidária, justa e saudável,

contando com a bênção de Deus e a proteção de nossa mãe, Maria.

Londrina, 27 de janeiro de 2018.
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