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AMÉRICA/GUATEMALA - "Os conflitos que o país vive permanecem sem
solução": documento dos Bispos sobre a situação
Cidade da Guatemala (Agência Fides) - "Que devemos fazer?" (Lc 3,10), frase extraída do terceiro capítulo do
Evangelho de Lucas, é o tema do documento, enviado à Agência Fides, assinado pelo Presidente da Conferência
Episcopal Guatemalteca, Dom Rodolfo Valenzuela Nuñez, Bispo de Verapaz, e pelo Secretário da Conferência,
Dom Bernabé Sagastume, Bispo de Santa Rosa, em que os Bispos apresentam uma reflexão sobre a situação do
país depois dos últimos eventos catastróficos e do clima perdurante de conflito e de violência.
Depois do terremoto, somos chamados à solidariedade", escrevem os Bispos, acrescentando que "esta tragédia nos
une na dor, mas devemos vê-la como um chamado à generosidade e solidariedade entre irmãos, para reagir juntos
na esperança". O documento então descreve a situação geral: "Somos testemunhas do medo em que vive toda a
população: o risco de perder a vida, ser assaltado, ficar desempregado, ficar doente e não poder se curar, e perder
os filhos que tomam o mau caminho. Os conflitos que o país está vivendo ainda estão sem solução. Vemos que
apareceu um novo conflito: o Estado não é capaz de administrar os investimentos dos privados em favor do bem
comum. Os pobres, indígenas e camponeses são os grandes esquecidos pelo sistema".
Os prelados se perguntam: "O que fazer diante dessa situação de conflito?" e sugerem: "Reforçar o Estado de
Direito. A instituição deve ganhar a confiança com ações concretas em prol do bem comum. Pedimos aos
guatemaltecos para que trabalhem pela nação. O Governo deve fortalecer o processo democrático e remover toda
suspeita sobre a possibilidade que se torne um governo militarista e promover uma dinâmica de nacionalidade
fundada na fraternidade". O texto se conclui assim: "Com a bênção de Nossa Senhora, conseguiremos superar os
conflitos sociais". (CE) (Agência Fides, 19/11/2012)
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