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VATICANO - “ TANTO MAIS SAUDÁVEL FOR A FAMÍLIA, TANTO MAIS
SAUDÁVEL SERÁ A SOCIEDADE”: CARTA DO CARDEAL SODANO À
ASSEMBLÉIA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Aconteceu na cidade de Santiago do Chile, nos dias 8 a 10 de junho, a 33ª
assembléia das Organizações dos estados Americanos (Osa). por ocasião, o Secretário de Estado do vaticano,
Cardeal Ângelo Sodano, enviou uma Carta ao Presidente da Assembléia, Maria Soledad Alvear Valenzuela, em
que exprime saudações do Santo Padre e o seu comprazer pelas sempre mais significativas atividades da
Organização, destinadas sobretudo a realizar a Carta Democrática Interamericana.
“ Os membros da Osa estão bem conscientes que a promoção e a consolidação da democracia passam pela
eliminação da pobreza – escreveu na mensagem -, com tudo quanto lhe é causa e consequência: o analfabetismo, a
insegurança, a criminalidade, o terrorismo, a corrupção, o tráfico de armas e de drogas, sem identificar outros
problemas sociais como a discriminação, o racismo, a intolerância, a falta de respeito dos direitos humanos...o
trabalho da OSA é portanto, um precioso contributo para a supressão dos fatores que impedem a democracia,
mesmo onde já foi formalmente instituída, de funcionar efetivamente”.
A democracia – essencial para o desenvolvimento social, político e econômico da América – pode ser construída
somente partindo do diálogo, que é a base de uma sociedade melhor. “ O pensamento do Papa – continua a
mensagem – vai até aquela que é a célula base da sociedade: a família, na qual o diálogo é sinal de saúde a vida.
podemos dizer quanto mais saudável for a família, mais saudável é a sociedade”. O Cardeal Sodano lembra pois a
Carta dos direitos da Família, publicada há 20 anos pela Santa Sé e chama a atenção para a sua atualidade: “ A
Osa sempre defendeu a família como célula base da sociedade e continua a crer nela, não obstante as dificuldades
que experimenta...É dever do Estado preocupar-se com a estabilidade do instituto familiar também através uma
legislação que favoresça as famílias e não as penalise”.(S.L (Agência Fides 11/06/2003 – Linhas: 29; Palavras:
357)
> LINKS
O texto completo da carta do Cardeal Sodano: http://www.fides.org/spa/vaticano/sodano_oea110603.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

