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AMÉRICA/PANAMÁ - Um minuto de oração pelo Panamá em todo o país,
se reabre o diálogo em Colon
Cidade do Panamá (Agência Fides) – A Igreja Católica no Panamá promoveu uma iniciativa especial: pediu a
todos, onde quer que estivessem (casa, trabalho, rua, carro... ) um minuto de oração pela nação, em 6 de
novembro, às 15h. Dom José Domingo Ulloa Mendieta, Arcebispo de Cidade do Panamá, conduziu a oração,
nesta terça-feira, às 15h, no Fé TV Canal 5 e a seguir, pediu a Deus para libertar o povo panamenho do mal, de
tudo o que humilha a condição humana e do egoísmo que nos torna insensíveis à dor dos outros. "O objetivo dessa
iniciativa de oração foi o de oferecer um serviço, da parte dos católicos, ao nosso amado país, sobretudo neste mês
de novembro", ressalta o prelado numa nota enviada à Agência Fides. Novembro é o mês da festa nacional
celebrada no dia 3, como Dia do Panamá, e em 7 de novembro, se reabre o diálogo sobre Colón. Depois do
minuto de oração, o Arcebispo foi à Basílica Menor de Dom Bosco, onde presidiu a Eucaristia na parte da tarde,
por ocasião do Dia de Jejum e Oração pela Pátria, iniciativa da Comissão Arquidiocesana. Na Eucaristia estavam
presentes funcionários do Governo, dentre os quais o Presidente Ricardo Martinelli, e alguns ministros. Na
homilia o Arcebispo disse: "Devemos nos assemelhar a Deus e descobrir que o nosso próximo é um irmão,
devemos transformar a nossa vida e trabalhar pelo bem comum dos panamenhos. Coloquemos diante do Senhor a
mesa do diálogo que terá início amanhã (7 de novembro), em Colon, para que possamos encontrar o caminho
definitivo para a reconciliação e o desenvolvimento humano". Segundo informações obtidas pela Agência Fides, a
iniciativa da arquidiocese realizou-se em todas as dioceses do país, onde a intenção de oração centralizou-se no
pedido de reconciliação e paz depois dos tristes episódios de violência ocorridos em Colon. (veja Fides
22/10/2012 e 24/10/2012). (CE) (Agência Fides, 07/11/2012)
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