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Movimentos católicos de reforma lançam Petição
internacional
"Por um reconhecimento pleno do Concílio Vaticano II"
Consternação internacional pelo levantamento papal da excomunhão de bispos
da "Sociedade de São Pio X", canaliza para um movimento forte e constructivo.
Movimentos católicos de reforma do mundo inteiro protestam contra o levantamento da
excomunhão de bispos da "Sociedade de São Pio X" (SSPX), pelo Papa Bento XVI, porque é
bem conhecido há muito que a teologia da SSPX é anti-semítica. Mesmo abstraindo do caso
Williamson, a decisão do Papa parece-nos um caso fatídico.
Apresentado como um acto visando reunificar os católicos, na realidade aumenta as divisões
dentro da Igreja Católica. Na sua crescente identificação com uma minoria pré-conciliar,que se
recusa a reconhecer o Concílio Vaticano II (1962-65), Bento XVI inflingiu um enorme dano à
Igreja Católica, como instituição no mundo de hoje mas também como comunidade de fé. A
sua decisão, de cariz solitário, foi uma afronta ao princípio da colegialidade episcopal, um dos
principais símbolos da união dentro da Igreja, e constituiu um entre muitos sinais preocupantes
de uma traição sorrateira ao Concílio Vaticano II, perpetrada pela autoridade máxima da Igreja.
Porém, uma grande maioria de fiéis, incluindo muitos bispos, revê-se na tradição do Concílio
Vaticano II. Este Concílio, entre outras coisas, trouxe uma nova abordagem do ecumenismo e
do diálogo interreligioso, especialmente com os Judeus, liberdade religiosa, liberdade de
consciência, também dentro da Igreja, um olhar positivo para o mundo e missa participada.
Petição internacional por um reconhecimento pleno do Concílio
O Movimento Internacional "Nós somos Igreja"- International Movement We are Church
(IMWAC) e a Rede Europeia Igreja em Movimento - European Network Church on the Move
(EM/RE) elaboraram uma petição internacional "Pelo pleno reconhecimento dos decretos do
Concílio Vaticano II", assinada por um número grande de teólogos e cristãos da Alemanha,
Austria e Suíça: http://www.petition-vaticanum2.org/
IMWAC e EM/RE pedem a todos os fiéis, sacerdotes, religiosos e grupos de reforma do mundo
inteiro para apoiarem esta petição importante – agora disponível em 12 línguas – com a sua
assinatura. Quando estiver completa, a lista de assinaturas será entregue ao Vaticano, às
Nunciaturas e às Conferências Nacionais de Bispos. A imprensa será informada sobre o
resultado.

Acreditamos que a correlação próxima entre o levantamento da excomunhão (publicado em 24
de Janeiro de 2009) e o quinquagésimo aniversário do anúncio de um Concílio Geral da Igreja
pelo Papa beatificado João XXIII (25 de Janeiro, 2009) dá-nos uma indicação bem clara da
direção que o Papado atual quer tomar. Notamos um desejo de regresso a uma Igreja préVaticano II, com o seu medo relativo a uma abertura ao sopro do Espírito Santo, a uma
avaliação positiva dos "sinais do tempo" e aos valores das instituições democráticas.
Porém, IMWAC e EM/RE acham que a pior reacção seria o resignar-se face ao curso actual da
hierarquia da Igreja. Essa posição apenas ajudaria os que se opõem à renovação conciliar. O
que se precisa, bem ao contrário, é estimular a esperança e fomentar acções corajosas. Pedimos
a todos os bispos e fiéis que não abandonem o caminho deste grande Concílio Pastoral da
Igreja Católica Romana. Temos que fazer tudo para salvar do esquecimento as iniciativas do
Concílio, assegurando que estas iniciativas fecundem a vida da Igreja.
Links:
PETIÇÃO “por um pleno reconhecimento dos decretos do Concílio Vaticano II” agora
disponível em Catalão, Tcheco, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Hrvatska, Italiano, Magyar,
Holandês, Polonês, Português, Suomi.
[Català] [Cesky] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [Hrvatska] [Italiano] [Magyar]
[Nederlands] [Polska] [Portuguese] [русский] [Suomi]
DISCURSO do Jesuíta Wolfgang Seibel sobre o Concílio Vaticano II (proferido em 08 de
novembro de 2008 na asembleia nacional de “Nós somos Igreja”, Alemanha)
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
[English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Español]
Por favor entre em contato
Austria: Hans Peter Hurka +43-650-315 42 00 hans_peter.hurka@gmx.at
Belgium: Edith Kuropatwa-Fèvre +32-(0)-2-567-09-64 ekf.paves@telenet.be
Brazíl: Irene Cacais +55-61 3223 4599 luisirenecacais@solar.com.br
Canada: Jean Trudeau +1-613)745-2170 trudeau.jean@videotron.ca
Catalunya: Francesc Bragulat somescat@somesglesia-cat.org
Chile: Enrique Orellana +56-696 4491 lapazesobradelajusticia@yahoo.com
Denmark: Kaare Rübner Jorgensen + 45 367 81 804 ruebnerjo@webspeed.dk
Finland: Giovanni Politi giovanni.politi@kolumbus.fi
France: Hubert Tournès +33-240119873 hubertournes@orange.fr
Germany: Christian Weisner +49-172-518 40 82 media@we-are-church.org
Hungary: Dr. Marcell Mártonffy +36 1 2190621 martonffy@pantelweb.hu
Ireland: Helen McCarthy wearechurchireland@eircom.net
Italy: Vittorio Bellavite +39-02-70602370 vi.bel@IOL.IT
Netherlands: Henk Baars +31-20 6370221 hbaars@steknet.nl
Norway: Aasmund Vik aasmund.vik@nationaltheatret.no
Peru: Franz Wieser +51-1-4492716 fwieser@speedy.com.pe
Portugal: Maria Joao Sande Lemos +351.91 460 2336 mjoaosandel@gmail.com
Spain: Raquel Mallavibarrena +34-649332654 rmallavi@mat.ucm.es
Sweden: Krister Janzon krister.janzon@comhem.se
Switzerland: Brigitte Durrer +41-819212725 bridu@gmx.ch
United Kingdom: Martin Pendergast +44 (0)208 986 0807 martinjp@btinternet.com
United States: Aisha Taylor +1 202 675-1006 ataylor@womensordination.org
Anthony Padovano +1 973-539-8732 tpadovan@optonline.net

