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AMÉRICA/REPÚBLICA DOMINICANA - O que está acontecendo realmente
no Haiti?
Santo Domingo (Agência Fides) – O Cardeal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Arcebispo de Santo Domingo,
pediu às autoridades do Haiti que informem o que está acontecendo realmente no país, porque todo evento ou fato
grave no país vizinho tem influência nos habitantes da República Dominicana. Nos últimos tempos, foram
levantadas muitas dúvidas sobre a reconstrução pós-terremoto e a justa divisão das verbas, notícias que foram
ampliadas sucessivamente pela imprensa. “É importante saber o que está realmente ocorrendo, porque há notícias
pouco claras ou sem fundamento, e é bom saber quais são os verdadeiros problemas” – disse o Cardeal no
contexto do encontro que se iniciou segunda, 12 de março, entre as Conferências Episcopais dos dois países da
ilha. Na agenda dos trabalhos dos Bispos da República Dominicana e de Haiti há muitos temas a debater, como a
presença de cidadãos haitianos no país (veja Fides 07/03/2012).
A nota enviada à Agência Fides traz as seguintes palavras do Cardeal: “É uma situação que não só diz respeito às
duas Conferências dos Bispos, mas que agora se torna também uma preocupação”. O Cardeal informou que “o
Haiti se encontra numa situação muito difícil” e que os Bispos fizeram o esforço de virem se encontrar com os
Pastores dominicanos “para discutir a situação interna em que vive o Haiti e propor ações que possam ajudar as
pessoas das duas nações, especialmente os mais pobres e vulneráveis”.
O Cardeal Lopez Rodriguez explicou que seja a Igreja, como o governo dominicano, já enviaram ajudas ao Haiti,
e estão à espera de destinar uma nova contribuição aos Bispos daquela nação. O encontro entre as duas
Conferências Episcopais não é novidade. Inicialmente, o programa era de dois dias, mas os Bispos haitianos
pediram para reduzi-lo para um só, para poderem retornar o mais rápido possível a seu país. (CE) (Agência Fides,
13/03/2012)
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