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AMÉRICA/PERU - "Marcha pela vida e a paz": Igreja e autoridades civis
promovem compromisso com a segurança
Trujillo (Agência Fides) – Liderada pelo Arcebispo de Trujillo, Dom Miguel Cabrejos Vidarte OFM, e por
representantes de diversas instituições de Trujillo e La Libertad, em 1° de setembro realizou-se a "Marcha do
compromisso com a vida e a paz", caracterizada pela ampla participação de milhares de pessoas de todos os
grupos sociais da cidade.
A nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal Peruana refere que a marcha partiu de 4 pontos
extremos para chegar à praça central da cidade de Trujillo, onde algumas autoridades e representantes da
sociedade civil tomaram a palavra para dar a conhecer o seu compromisso pela paz. O evento culminou com um
acordo que foi assinado por todas as autoridades. Dom Cabrejos salientou que a marcha "é um compromisso com
a vida, segurança, responsabilidade e paz na região".
Apesar de não ter participado da marcha, o Ministro do Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, foi imediatamente à
residência episcopal para receber das mãos do Arcebispo Cabrejos Vidarte, o "Termo de compromisso pela vida e
a paz", assinado por todas as autoridades. O mesmo ministro agradeceu pelo trabalho coordenado das autoridades
civis e da Igreja Católica para o benefício da segurança pública, e informou que iria entregar o Termo ao
Presidente, Ollanta Humala. A cidade de Trujillo sofreu muitos atos de violência por causa de o crime ter
aumentado nos últimos meses. A Igreja também propôs uma campanha de sensibilização e de formação a ser
realizada nas escolas, sobre o respeito pela vida e pelos direitos dos cidadãos, a fim de chegar a uma convivência
fraterna. (CE) (Agência Fides, 04/09/2012)
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