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AMÉRICA/EL SALVADOR - "Unidos pela vida e pela paz": iniciativa católica
para apoiar a trégua entre os esquadrões
São Salvador (Agência Fides) – “Nós Bispos e pastores de diversas confissões, nos encontraremos sábado, 17 de
novembro, para uma iniciativa pastoral pela vida e pela paz. Estarão presentes famílias de membros dos
esquadrões e membros de nossas comunidades, além da população em geral. Trata-se de um evento ecumênico
que quer apoiar o esforço pela paz que a Igreja católica iniciou com a trégua entre os esquadrões”: são palavras
enviadas por Dom Fabio Colindres, Ordinário Militar, à Agência Fides, para anunciar a iniciativa em defesa da
trégua de paz entre os esquadrões (veja Fides 28/03/2012 e 19/06/2012), que se realizará durante o fim de semana,
com celebrações e momentos de reflexão em todo o país. O evento se intitula “Unidos pela vida e pela paz” e
segundo os promotores, quer responder a uma exigência especifica da sociedade, que pede a união de todos para
combater a situação de violência e intolerância que afeta os salvadorenhos. Desta forma, manifesta-se
publicamente o apoio ao processo de paz iniciado em março passado. Dom Colindres Abarca, os mediadores
(membros dos esquadrões) e o governo fizeram saber que nas próximas semanas podem ser anunciados novos
gestos de boa vontade por parte dos esquadrões, além da redução – em ato – dos homicídios no país, que
continuam a ocorrer, em menor escala. “O importante é que iniciamos o processo, e que isto consentiu a redução
dos homicídios. Há ainda alguns grupos que não decidiram aderir a este processo, mas estamos todos trabalhando
com afinco para integrá-los” – completa Dom Colindres. (CE) (Agência Fides, 16/11/2012)
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