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Viagem do Papa alemão Benedito XVI na Alemanha
Prezadas senhoras, prezados senhores!
A segunda viagem que o Papa alemão Benedito XVI (Joseph Ratzinger) vai fazer à Alemanha, de 9 a 14 de
setembro, visitando Munique, Altötting, Marktl, Regensburgo e Freising, é um acontecimento de sumo
destaque, e isso não só para a Igreja católica na Alemanha.
O movimento católico de reforma Nós Somos Igreja acompanhará de forma crítico-construtiva a visita do
Papa na sua pátria, através de
uma "carta aberta" ao "Bispo de Roma" e aos bispos na Alemanha ,
"KirchenVolksBrief" um levantamento, junto ao povo da Igreja, reunindo perguntas, pedidos, desejos
e orações,
"fact sheets" informações atualizadas sobre a Igreja católica romana na Alemanha,
press releases ,
indicações de vigílias e ações em Regensburg e outros lugares
www.laienverantwortung-regensburg.de"> ,
intermediação de pessoas destacadas dispostas a conceder entrevistas, na Alemanha e no
exterior.
Estamos a sua disposição para responder a suas perguntas, seja por e-mail, na internet ou por telefone,
sobre todos os aspectos da visita do Papa na Alemanha e sobre a Igreja católica na Alemanha. Para
eventuais entrevistas, pode-nos contactar desde já.
Internet: www.wir-sind-kirche.de
Verbete: Wir sind Kirche / Nós Somos Igreja
O Movimento Povo da Igreja / KirchenVolksBewegung Nós Somos Igreja tem suas origens na consulta do
povo da Igreja, realizada na Áustria em 1995 e engaja-se para uma renovação da Igreja católica romana
conforme o Segundo Concílio Vaticano (1962-1965) e a pesquisa e a prática teológicas nele baseadas.
Internet: www.wir-sind-kirche.de
O movimento internacional Nós Somos Igreja, fundado em Roma em 1996, desenvolve atualmente suas
atividades em mais de vinte países de todos os continentes, agindo em coordenação com grupos que visam
reformas no mesmo sentido. Sendo um movimento de reforma dentro da Igreja, Nós somos Igreja
representa, com fundamentos na teologia, a "voz do povo da Igreja", conforme atestam estudos
internacionais de sociólogos da religião, como p. ex. do professor Dr. Andrew Greely. Internet:
www.we-are-church.org
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Pessoas de contato:
Christian Weisner (Dachau/München, membro da equipe central)
Tel. +49 (0)8131-260 250 ou celular +49 (0)172-518 40 82
Fax: +49 (0)8131-260 249
presse (at) wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier (Deggendorf, Membro da equipe central e de Wir sind Kirche Regensburg)
Tel: +49 (0)991- 29 79 585 ou celular +49 (0)170 8626 290
sigrid (at) grabmeier.net
Annegret Laakmann (Haltern, dir. KirchenVolksBewegung)
Tel: +49 (0)2364-5588 ou celular +49 (0)175-9509814
Fax: +49 (0)2364-5299
laakmann(at)wir-sind-kirche.de
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