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AMÉRICA/VENEZUELA - "O voto é um modo positivo de decidir o futuro do
país, mas é preciso fazê-lo conscientemente", destaca o Arcebispo de
Mérida
Mérida (Agência Fides) - Em vista das próximas eleições presidenciais de 7 de outubro, o Arcebispo de Mérida,
Dom Baltazar Enrique Porras Cardozo, publicou um comunicado que foi enviado também à Agência Fides. Dom
Porras apresenta as eleições como "uma ocasião para uma reflexão serena e confiante, mas é preciso rezar", e
explica o que isso significa: "Não se trata de repetir frases, mas de nos colocar diante de Deus que nos interroga:
que fez por seu irmão?". E continua: "Sem o respeito e a consideração pelos outros, qualquer que seja sua
condição, não existe qualquer possibilidade de construir a fraternidade. Por isso, os Bispos da Venezuela
destacam a necessidade da reconciliação e do diálogo. É preciso evitar todo ódio e violência, todo desejo e ação
que determine um dano físico ou espiritual ou a morte".
Dom Porras recorda a importância do dever civil: "O voto é um modo positivo de decidir o futuro do país. Mas é
preciso fazê-lo conscientemente, pensando no bem de todos e não no bem pessoal. Não são os meus interesses que
devem marcar as preferências, mas o bem social: o qual permite que a liberdade se expanda, o dissenso e a
opinião se tornem um direito, a verdade prevaleça sobre qualquer manipulação ou engano, a criatividade seja a
nossa melhor contribuição a uma sociedade em que estejam todos, pensando in primis nos pobres e nos
desfavorecidos. Estamos correndo o risco de perder a possibilidade de realizar ou não os valores de liberdade,
igualdade e fraternidade, típicos de uma verdadeira democracia".
A Igreja Católica pediu expressamente a todos "um voto de consciência, em liberdade e sem violência" (veja
Fides 28/09/2012). Enquanto o Conselho Nacional Eleitoral iniciou a distribuição do material necessário para
montar as urnas, a maior parte da população se mostra ainda muito incerta sobre a escolha do candidato. (CE)
(Agência Fides, 02/10/2012)
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