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EUROPA/BÉLGICA - Dia de oração e de compromisso com as crianças,
principais vítimas dos conflitos de guerra
Bruxelas (Agência Fides) – Por ocasião do Dia mundial dos direitos da infância, promovido no aniversário da
Convenção da ONU sobre os direitos da infância e da adolescência, no próximo dia 20 de novembro será
celebrado o “Dia de oração e de ação pelas crianças”, lançado em 2008. A iniciativa é firmemente apoiada pelo
Escritório internacional católico da infância (BICE), que propôs dedicar 2012 às crianças vítimas de conflitos
armados. É importante a contribuição de todos, e é possível participar enviando intenções de oração dedicadas aos
menores ao email contact@bice.org, ou ao endereço do BICE, 70 Bd de Magenta, 75010 Paris. As intenções serão
recolhidas durante a Missa de domingo, 25 de novembro, celebrada em Paris, depois da qual haverá a conferência
“As crianças são as primeiras vítimas dos conflitos”, presidida pelo pe. Olivier Poquillon, OP, delegado
permanente dos Dominicanos nas Nações Unidas e Diretor da Comissão Dominicana de Justiça e Paz.
Padre Olivier esteve engajado por muito tempo em áreas de guerra na África e no Oriente Médio. Em um
comunicado enviado à Agência Fides, o Dominicano afirma que “nos períodos de guerra, as crianças são as que
mais sofrem: constituem a maior parte dos mortos, feridos e traumatizados. Atores ou vítimas de combates,
continuam a sofrer mesmo depois do fim das hostilidades. Embora sejam totalmente vítimas, as crianças são
paradoxalmente portadoras de esperança, porque a atenção a elas é a única coisa que fica quando todo o resto já
acabou. Elas mostram também uma extraordinária capacidade de recuperação, o que pode influenciar
positivamente suas comunidades. Trata-se de uma grande injustiça para com os menores, mas também a sua
força” – conclui Padre Poquillon. (AP) (Agência Fides 17/11/2012)
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