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Reunião dos Bispos da região da África Caritas sobre a identidade e missão da Caritas

à luz da encíclica "Deus Caritas Est"
Kinshasa, República Democrática do Congo
20-22 Novembro 2012

DECLARAÇÃO FINAL
I. O EVENTO
Nós, os 52 Bispos dos 34 países da região da Caritas África, reunidos em Kinshasa, República Democrática do
Congo, de 20 a 22 de Novembro de 2012, a convite do Conselho Pontifício Cor Unum e da Caritas África,
enriquecemos a nossa reflexão e compreensão através da oração sobre o tema: Identidade e missão da Caritas à
luz da encíclica "Deus Caritas Est".
Expressamos a nossa gratidão ao Santo Padre Bento XVI por:
i. A profundidade e densidade da teológica da encíclica "Deus caritas est", que confirma o lugar do exercício da
caridade e da Caritas no coração da missão da Igreja, como uma expressão de comunhão do amor que tem a sua
fonte na Santíssima Trindade .
ii. As diretrizes da Exortação Apostólica pós-sinodal "Africae munus", que constitui um manual para o cuidado da
pastoral de conjunto da Igreja na África hoje.
iii. Os nova estatutos, o Regulamento Interno da Caritas Internationalis e o Decreto Geral que os acompanha são
indicações claras quanto à importância dada pelo Santo Padre à Caritas Internationalis como um órgão
específico da Igreja Universal sob a autoridade da Santa Sé.
Agradecemos Sua Eminência o Cardeal Robert Sarah por sua disponibilidade e envolvimento do Conselho
Pontifício Cor Unum na organização desta reunião, por sua mensagem dada a nós, bem como pela sua
participação activa na nossa discussão.
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Nós estendemos os nossos agradecimentos ao Presidente da Caritas Internationalis, Sua Eminência o Cardeal
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, pela sua presença na nossa reunião, assim, testemunhando-nos o apoio de
toda a Confederação.
Também estamos gratos à Sua Eminência o Cardeal Laurent Monsengwo, Arcebispo de Kinshasa, bem como à
Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO), representada pelo seu Presidente, Dom Nicolas Djomo, por
sua disponibilidade e sua contribuição para o sucesso do nosso encontro.
Expressamos a nossa gratidão às autoridades da República Democrática do Congo pela sua presença na
cerimônia de abertura e por todas as facilidades concedidas para as delegações de outros países africanos e de
outros lugares.

II. O tema: Identidade e Missão da Cáritas à luz da Deus Caritas Est
Num contexto mundial caracterizado por um perigoso crescimento de teorias e ideologias contemporâneas
questionando a visão da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, nós aprovamos o tema desta
reunião e achamo-lo o mais adequado.
Após as várias comunicações, intercâmbio e partilha de experiências, reafirmamos que o exercício da caridade
pertence à própria natureza da Igreja e é uma parte integrante da sua missão. Deve, portanto, ser
cuidadosamente organizado social e pastoralmente, da mesma forma como os outros pilares pastorais que são a
proclamação da Palavra e a liturgia. Ela está sob a autoridade do Bispo. De fato, "A natureza íntima da Igreja é
expressa pela sua tríplice missão: a caridade, anúncio da palavra de Deus (kerygma-martyria), celebração dos
Sacramentos (leitourgia), e exercer o ministério da caridade (diakonia). São deveres que sobrepõem um ao outro
e são inseparáveis. Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de actividade de assistência social que se poderia
mesmo deixar para outros, mas pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável da sua própria essência.
"(Deus caritas est, 25 a)

III. COMPROMISSOS
1. Reafirmamos as dimensões trinitária, eclesial e espiritual da Cáritas, e reconhecemos a importância das
Caritas Diocesanas como um instrumento para o Bispo organizar a sua pastoral caritativa. Estamos
comprometidos a fortalecer a nossa comunhão como respectivos pastores da igrejas e a trabalhar para mais
harmonia e coordenação entre as nossas Caritas Diocesanas e a nossa Caritas Nacional. Vamos também
continuar com toda a ajuda e iniciativas de capacitação mútua no espírito de solidariedade cristã e de autoajuda Sul-Sul.
2. Estamos mais conscientes do que nunca de que a prática da caridade é uma dimensão constitutiva da
evangelização e da necessidade de converter-nos e converter toda a comunidade eclesial para o serviço dos
pobres.
3. Temos o compromisso de efetivamente assumir nossa responsabilidade como está indicado na Deus Caritas
Est: "Em conformidade com a estrutura episcopal da Igreja, os bispos, como sucessores dos Apóstolos, são
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chamados à responsabilidade primária pela realização do programa estabelecido nos Actos dos Apóstolos nas
Igrejas particulares (cf. 2:42-44): hoje, como no passado, a Igreja como família de Deus deve ser um lugar onde a
ajuda é dada e recebida, e, ao mesmo tempo, um lugar onde as pessoas também estão preparadas para servir
sem limites os que estão necessitando de ajuda. "(Deus caritas est, 32).
4. Iremos também ter a certeza de implementar ou melhorar as estruturas de governanção a todos os níveis da
acção de caridade para um testemunho autêntico e eficaz como um sinal de lealdade para com Cristo, no
espírito da Confederação da Caritas Internationalis.
5. Iremos trabalhar para promover uma maior sinergia dentro de Caritas Internationalis e entre as nossas
diferentes comissões episcopais e sócio-pastorais, especialmente a Comissão Justiça e Paz, para promover a
coesão e unidade de ação, o uso criterioso dos recursos e da comunhão eclesial.

IV. RECOMENDAÇÕES
1. A formação de nossos sacerdotes, nossos seminaristas, outros agentes de evangelização (catequistas,
religiosos e religiosas ...) e fiéis leigos devem ter em conta os aspectos relacionados com o exercício da pastoral
caritativa.
2. Os funcionários da Caritas devem ser formados nas dimensões teológicas e espirituais da caridade cristã. Os
funcionários devem combinar o profissionalismo com a formação do coração (cf. Deus Caritas Est 31a). Para isso,
iremos garantir o seu acompanhamento espiritual.
3. Os Funcionários que trabalham nas nossas organizações sócio-caritativas devem aderir totalmente a doutrina
católica, tal como formulado pelo Magistério da Igreja.
4. Os estatutos das nossas Caritas Nacionais e da Cáritas África terão de ser revistos à luz dos novos estatutos da
Caritas Internationalis, em vista a sua harmonização dentro da confederação e em comunhão com a Igreja
universal.
5. As agências católicas de Igrejas irmãs, e em particular as organizações da Cáritas, que nos garantem a
comunhão das suas Igrejas e de seus povos, devem respeitar escrupulosamente os nossos valores, as nossas
culturas, nossas crenças antropológicas e nossas orientações pastorais.
6. O compromisso de nossas respectivas Igrejas ao lado dos pobres é bem conhecido. É inaceitável que por vezes
somos oferecidos apoio com condições que nos humilhem e nos infantilizam. Nós convidamos a todos e a cada
um a mostrar a sua solidariedade cristã, num espírito de cooperação e comunhão fraterna.
7. A abertura nos nossos países de escritórios por algumas das organizações irmãs da Caritas de países do norte
traz problemas quando eles vêm para competir com as nossas próprias Caritas, minando ou desacreditando-as.
Encorajamos todas as nossas Conferências Episcopais para verificarem a existência de memorandos de
entendimento e de revisitar os assinados a muitos anos atrás, com as organizações da Caritas do norte que estão
em nossos países, a fim de avaliá-los e fazer os ajustes necessários.
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8. Tivemos o testemunho de uma cooperação harmoniosa com algumas dessas organizações em alguns países.
Congratulamo-nos com essas conquistas e expressamos a nossa gratidão aos muitos membros da Cáritas do
exterior que nos trazem seu apoio generoso no nosso ministério da Caridade. Nós saudamos a memória de
todos os mártires da caridade, incluindo muitos missionários, que sacrificaram suas vidas no curso de operações
de socorro em casa e em outros lugares do mundo.
9. Nós encorajamos a Caritas África, em colaboração com os membros das Caritas nacionais, a conduzir um
inventário de boas práticas de cooperação fraterna, para que possam ser celebrada nas nossas igrejas, nas
nossas organizações da Caritas e em toda a Confederação.
10. Instamos nossos representantes nos órgãos sociais da Confederação para transmitir as nossas preocupações
a este nível e para chamar a atenção de outros membros da família Caritas.
Confiamos o nosso ministério todo e exercício da caridade à intercessão e proteção da Virgem Maria, Nossa
Senhora da África e Nossa Senhora da Paz.

Kinshasa, 22 de novembro de 2012
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