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AMÉRICA/BOLÍVIA - "A Igreja não pode ignorar o campo dos Direitos
Humanos": três eventos importantes para os países bolivarianos
La Paz (Agência Fides) – Esta semana, La Paz se tornou a sede de três eventos organizados pela Caritas
Latino-americana e Caribenha. No primeiro caso, se trata de um encontro, com a participação de representantes da
Caritas dos países bolivarianos, para examinar o quanto incide o trabalho da Caritas na promoção e na defesa dos
Direitos Humanos. A este evento, que se realiza de 10 a 16 de setembro na sede da Pastoral Caritas Boliviana em
La Paz, participam Dom José Luis Azuaje Ayala, Presidente do Secretariado Latino-americano e do Caribe da
Pastoral Social Caritas, diversos especialistas na matéria, além dos diretores da Caritas nos cinco países
bolivarianos (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia).
Num segundo encontro, em 13 de setembro, os Bispos Presidentes e os Diretores da Pastoral Social da Caritas dos
cinco países se encontrarão para discutir e definir a agenda institucional da região Bolivariana.
Para o final de semana (de sexta-feira, 14, a domingo, 16 de setembro), está por fim prevista a reunião regional
sobre os Direitos Humanos, que envolve especialistas e responsáveis por institutos para a promoção dos Direitos
Humanos e os representantes do Departamento Justiça e Solidariedade do CELAM.
Da nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal da Bolívia, informa-se que Juan Carlos Velasquez,
Secretário-Executivo da Caritas Boliviana, recordou que o fundamento da caridade de Deus é a pessoa, criada à
Sua imagem e semelhança, e que claramente esta realidade envolve a dignidade humana. " A Igreja não pode
ignorar o campo dos Direitos Humanos, porque está ligado ao reconhecimento da centralidade da dignidade
humana", conclui a nota. (CE) (Agência Fides, 14/09/2012)
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