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    PONTIFÍCIO CONSELHO

PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO

PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA

Com a Carta Apostól ica sob forma de Motu Propr io de 21 de setembro de 2010,
Ubicumque et  semper,  Bento XVI inst i tu iu o Pont i f íc io Conselho para a Promoção da Nova
Evangel ização. O Concí l io Vat icano I I ,  com a Const i tu ição Pastoral  Gaudium et spes e
o Decreto Ad gentes,  e o Magistér io pont i f íc io seguinte,  sobretudo com as Exortações
Apostól icas Evangel i i  nunt iandi  (1974) e Chr ist i f ideles la ic i  (1988),  t inham evidenciado
a exigência duma renovação do anúncio do Evangelho pelas profundas transformações
sociais ocorr idas.  João Paulo I I  introduziu a expressão “nova evangel ização” (Homil ia em
Mogi la,  9 de junho de 1979),  e em vár ias ocasiões indicou-a como missão da Igreja para o
terceiro mi lénio da sua histór ia (Novo mi l lennio ineunte,  2001).  A inst i tu ição do Pont i f íc io
Conselho responde às preocupações repet idamente expr imidas pelo Magistér io e quer
oferecer respostas adequadas para que a Igreja,  no seu impulso missionár io,  promova
e real ize a nova evangel ização. O seu serviço é prestado de forma especial  às Igrejas
de ant iga fundação e às que estão presentes nos terr i tór ios de tradição cr istã,  que mais
sofrem os efei tos do fenómeno da secular ização.

Cabe ao Pont i f íc io Conselho aprofundar o sent ido teológico e pastoral  da nova
evangel ização, promovendo nas Conferências Episcopais o estudo, a di fusão e a actuação
do Magistér io pont i f íc io.  De forma especial ,  o Dicastér io tem de favorecer a ut i l ização das
modernas formas de comunicação, para aver iguar como podem ser instrumentos vál idos
de evangel ização. Por f im, cabe- lhe indiv iduar as formas mais coerentes para a promoção
do Catecismo da Igreja Catól ica,  como ensinamento ef icaz para a t ransmissão da fé.
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