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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - "Há um elo entre fé e dignidade da vida":
tem início o Respect Life Month
Washington (Agência Fides) – A Igreja Católica nos Estados Unidos se prepara para viver o mês de outubro com
uma série de iniciativas para a promoção da defesa da vida. A primeira se realizará domingo, 7 de outubro, com a
celebração de abertura do Respect Life Month, período dedicado à oração e à ação para afirmar o valor e o
respeito pela dignidade do ser humano. Este ano, a celebração terá como tema "A fé nos abre os olhos à vida
humana em toda a sua amplidão e beleza".
Numa nota enviada à Agência Fides, o Cardeal Arcebispo de Galveston-Houston e Presidente do Comitê para as
atividades pró-vida do episcopado estadunidense, Daniel N. DiNardo, observou que o tema remete ao início do
Ano da Fé (11 de outubro) e ao tema da paz, a propósito do qual o Cardeal recordou em especial a visita de Bento
XVI ao Líbano. "Os laços entre a fé, a dignidade intrínseca e os direitos dos seres humanos, e uma sociedade justa
e pacífica, foram compreendidos também pelos padres fundadores dos Estados Unidos e esses princípios morais
de base forjaram por milênios a civilização". Todavia, acrescenta, “nas últimas décadas muitas pessoas que
influenciam a política pública promoveram diversas exceções a esses princípios". Inúmeras são as questões que
preocupam o episcopado: a partir das práticas abortivas à luta contra a pobreza e a discriminação. Mas também o
fim da vida, a tutela do matrimônio e a pena de morte fazem parte dos pontos de reflexão sobre os quais se
concentra a iniciativa, iniciada em 1972 e que foi levada adiante em cerca de 200 arquidioceses e dioceses.
Ao concluir a nota, o Cardeal recorda as "frentes" que permanecem abertas, sobretudo a luta ao aborto e a tutela
da liberdade de consciência, atingida por novas diretrizes de saúde que impõem a extensão do seguro também
para a interrupção voluntária da gravidez e a contracepção (veja Fides 13/06/2012). Iniciado em 1972, o Respect
Life Program, é realizado em 195 dioceses nos Estados Unidos. (CE) (Agência Fides, 01/10/2012)
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Para mais informações sobre o programa e sobre os subsídios que oferece: http://www.usccb.org/respectlife:
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