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AMÉRICA/VENEZUELA - Um país livre da violência: campanha para a
Quaresma 2012
Caracas (Agência Fides) – Considerar a Quaresma como um tempo apto para a oração, a fraternidade e a
compartilha: para isso, a Caritas da Venezuela apresentou a Campanha "Compartir 2012" (Compartilhar)
endereçada à construção da paz. Como referido à Agência Fides pela Igreja local, trata-se da 32ª edição da
iniciativa, que nesta ocasião tem como tema "Uma Venezuela 100% livre da violência". A Campanha é um
instrumento da Igreja para oferecer à atenção dos fiéis alguns temas de interesse geral que dizem respeito à
sociedade venezuelana. Na nota enviada à Agência Fides, se explica que todos os anos os Bispos tratam da
realidade do país e dos seus problemas mais críticos. A insegurança é um problema que atinge fortemente a
população, e que constitui uma ameaça para todas as famílias. Por este motivo, a Igreja Católica decidiu que
durante todo 2012 os delegados da Caritas nacional trabalharão para a construção da paz, da tolerância e da
solução pacífica dos conflitos, atuando em todas as comunidades, especialmente através das paróquias. Esta
mensagem, reitera a nota, será transmitida por toda mídia e será divulgada em todos os níveis, com encontros de
bairros, nas escolas, através de atividades desportivas e culturais em todo o país. A Campanha "Compartir 2012" –
se afirma na conclusão – será promovida por todas as entidades católicas (paróquias, escolas, vicariatos,
associações e institutos religiosos) e buscará contrastar a "cultura da morte", ressaltando a bondade da "cultura da
vida" que, através dos valores evangélicos, "reforça referências positivas que unem o povo venezuelano". (CE)
(Agência Fides, 25/02/2012)
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