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AMÉRICA/NICARÁGUA - Os desafios à família na realidade nacional: em
preparação uma carta dos Bispos
San Marcos (Agência Fides) – Concluiu-se ontem, 21 de novembro, a Assembleia anual da Conferência Episcopal
da Nicarágua (CEN), durante a qual foram tratados vários temas, entre os quais a situação pastoral, política e
social do país; a sentença definitiva do Tribunal de Haia, que reconheceu os direitos marítimos da Nicarágua, até
então sob custódia da Colômbia; o pedido das autoridades do governo de declarar "La Griteria", festa religiosa da
Nicarágua de caráter local, como "patrimônio histórico e cultural da humanidade"; e o Ano da Fé.
Segundo a nota enviada pela Conferência Episcopal à Agência Fides, o encontro dos Bispos teve início na
segunda-feira, 19, em San Marcos, com uma reflexão de Dom Sócrates René Sándigo Jirón, Bispo da Diocese de
Juigalpa, Presidente da Conferência Episcopal, que participou do Sínodo sobre a Nova Evangelização. Justamente
sobre as conclusões do Sínodo, os Bispos ouviram o testemunho de Dom Sándigo Jirón, e depois refletiram sobre
como aplicá-las às diferentes realidades da Igreja local. O tema central da Assembleia foi a família: sobre este
argumento, os Bispos estão preparando uma Carta pastoral, que será publicada no final de dezembro, e que
especificamente enfrentará as dificuldades e os desafios da família na realidade nacional, à luz do Magistério da
Igreja, para fortalecer os valores que devem estar na base de todas as famílias cristãs.
O Subsecretário da CEN, padre Herling Hernández, falando à imprensa no final dos trabalhos, destacou a
contribuição dos Bispos para a reforma do Código sobre a família, em discussão por parte de grupos sociais, que
propuseram “ampliar o conceito de família". Padre Hernández, na qualidade de porta-voz dos Bispos, destacou
que “a Igreja defende o conceito de família segundo o Magistério da Igreja, e o valor da família proposto pelo
modelo de Deus". (CE) (Agência Fides, 22/11/2012)
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