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1. De 18 a23 de Abril de 2018, realizou-se naZdmbia, o 5o encontro ordin6rio dos Secret6rios
Gerais das Confer6ncias Episcopais Nacionais e Regionais do Simp6sio das Confer6ncias
Episcopais da Africa e do Madag6scar (SCEAM). Este encontro, inicialmente previsto para
2019, foi antecipado de um ano devido i preparagSo do Jubileu de ouro do SCEAM cuja
abertura estd programadapara Julho de 2018.

Estiveram presentes as conferOncias regionais a seguir: ACEAC, ACERAC, AMECEA,
IMBISA, RECOWA/CERAO.

O objectivo deste encontro foi o de criar momentos de partilha das informag6es, das

experiOncias e das boas pr6ticas de cada confer6ncia dentro da missSo de acompanhamento
dos bispos, naquilo que diz respeito aos Secret6rios Gerais.

A missa de abertura teve lugar no dia 19 de Abril de 2018, na Catedral de Sta. Teresa de

Livingstone, presidida por S. Excia. Mons. Moses Haamungole, bispo da diocese de Monse.
Em sua homflia assim como em seu discurso de abertura, o mesmo enfatizou as tarefas
essenciais dos Secret6rios Gerais.

2. Os trabalhos desenvolveram-se em tr6s etapas : o relat6rio do Secret6rio Geral do SCEAM,
os relat6rios dos Secret6rios Gerais regionais e a sessSo a portas fechadas.

3. O relat6rio do Secret6rio Geral :

o O plano estrat6gico do SCEAM (2013-2018), bem como o plano operacional (2017-
2019), foram lembrados atravds dos seus eixos principais.

o A Comissdo de Evangelizagdo enfatizou de modo particular as Comunidades Eclesiais de

Base (CEBs) ;

o O Centro Bfblico para a Africa e o Madag6scar (CEBAM) apresentou um novo impeto
para sustentar a evangelizagdo, a saber, em breve a instituig6o dos Institutos Cat6licos
Pan-africanos : o Instituto de tradugdo e de interpretagdo, o Instituto de comunicagSo e o
Instituto de pesquisas em Ci6ncias Sociais e Humanas;
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O Departamento F6, Cultura e Desenvolvimento evidenciou o projecto de um cons6rcio
dos centros culturais da Africa e do Madag6scar e ainda acentuou a necessi{ade de pensar

o di6logo inter-religioso tendo como base o fundo cultural africano da tolerdncia e da

hospitalidade.

A Comiss5o Justiga, Paz e Desenvolvimento por seu lado, prestou contas das actividades
em curso sobre a migragdo e o tr6fico de seres humanos, a boa governagEo e a protecado

da Bacia do Congo.

O gabinete de articulagSo do SCEAM junto i UniSo Africana, que trabalha jdhi trds anos

em Adis Abeba, estabeleceu como seu objectivo aquele de levar a yoz da Igreja em
Africa ao coragdo das instituigdes polfticas da UniSo Africana: ter acesso is instituig6es
politicas continentais.

O servigo de comunicagdo do SCEAM apresentou o seu novo boletim de informag6o cuja
tarefa priorit6ria actualmente, 6 a produgSo das publicagdes sobre o Jubileu de ouro.

O servigo de finangas fez o ponto da situagdo do pagamento de cotas, e revelou os

desafios da mobilizag6o de recursos financeiros para as actividades comuns e os

financiamentos especiais para o jubileu de ouro.

O Comit6 de teologia (COMITHEOL) apresentou o documento preparat6rio aprovado
pelo Conselho Permanente do SCEAM para o Jubileu de ouro : o tema, o calendririo e as

actividades mensais durante o ano jubilar, as publicagdes a serem feitas e os organismos a

serem mobilizados (dioceses, movimentos de apostolado, instituigdes universitririas, etc.)

4. A apresentagdo das diferentes confer6ncias regionais, de modo geral, levou aos

seguintes pontos:

o O fortalecimento das comunicagOes a todos os niveis (diocesano, nacional, regional e

continental).

o Os migrantes e os refugiados ;

o O processo eleitoral ;

o A boa governagdo ;

o A tutela das criangas ;

o O assumir aautossuficiOncia;

o A apropriagdo do SCEAM pelos bispos ;



5. Os participantes fizeram seus agradecimentos :

. A Confer6ncia dos Bispos Cat6licos daZdmbia

o Ao gabinete das comunicag6es da Confer0ncia dos Bispos Cat6licos daZdmbia;

. A Catedral de Santa Teresa e i R6dio diocesana de Livingstone ;

o Aos parceiros, especialmente i Missio Achen ;

o Aos organizadores do encontro e ao pessoal de servigo ;

6. Por fim, os Secretdrios Gerais nacionais e regionais exprimiram sua solidariedade e
proximidade espiritual com os pafses da Africa que atravessam dificuldades soci6-politicas,
nomeadamente os camaroes, o RDC, o centro-Africa, o Sudflo do Sul e o Togo.

7. Unanimemente dirigem suas oragOes ao Pai de miseric6rdia e consolagSo infinitas, que se

digne conceder aos bispos e aos povos da Africa o Espirito Santo para conduziJos pelos
caminhos de uma paz verdadeira e duradoura. Eles mesmos se confiam d Virgem Maria,
Nossa Senhora da Africa para que interceda pelos seus pafses e pelas suas familias.

Assinado no domingo,23 de abril de 2018

w
Pe. Joseph KOMAKOMA

Secret6rio Geral do SCEAM


