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AMÉRICA/REPÚBLICA DOMINICANA - "Basta de violência contra as
mulheres", disse o Cardeal López Rodríguez na Marcha Mariana
Santo Domingo (Agência Fides) – Milhares de católicos se reuniram, no último domingo, 28 de outubro, no
"Centro de los Heroes", para a abertura do Ano da Fé.
O Cardeal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arcebispo de Santo Domingo, pediu para rezar pela nação a fim de
que consiga sair da situação estressante em que vive e denunciou com veemência a crueldade dos homens contra
as mulheres (veja Fides 15/09/2012). O purpurado convidou o Governo a aumentar a ajuda em favor de centenas
de famílias atingidas pelo furacão Sandy que causou grandes danos no Caribe (veja Fides 29/10/2012). "Vocês
sabem, tanto quanto eu, que existe muita tensão no país neste momento, mas queremos de toda forma denunciar
os crimes, a maldade de muitos homens que matam as mulheres", disse o purpurado. No comunicado enviado à
Agência Fides lê-se que: "Muitas coisas nos incomodam, mas essa nos faz sentir realmente mal. Um país que tem
uma tradição de 500 anos de fé cristã não pode viver hoje assim tão fora do Evangelho. Espero que este Ano da Fé
possa nos ajudar a viver intensamente a fé cristã, baseada no Evangelho pregado por Jesus Cristo". O Cardeal
López Rodríguez fez esse discurso no final da "Marcha Mariana", que partiu por volta das 15h da Praça Juan
Barão e prosseguiu até o "Centro de los Heroes", onde presidiu a missa dominical concelebrada pelos bispos
auxiliares de Santo Domingo. A marcha durou duas horas e atravessou a rua principal com mais de 40 carros
ornamentados para a festa tradicional de Nossa Senhora. Estiveram presentes os fiéis das 204 paróquias de toda a
província e pessoas vindas de várias partes do país. (CE) (Agência Fides, 30/10/2012)
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