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AMÉRICA/PANAMÁ - Encontro dos Bispos da América Central. Hoje,
abertura do Ano Jubilar pelos 500 anos da primeira diocese em terra firme
Panamá (Agência Fides) – Desde segunda-feira, 26 de novembro, 60 Bispos da região centro-americana estão
reunidos no Panamá para a Assembleia geral 2012 da Secretaria dos Bispos da América Central América
(SEDAC). O encontro tem como sede a casa de exercícios espirituais "Monte Alverna" da cidade de Panamá. Os
Bispos provêm da Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. O Presidente em
fins-de-mandato do organismo é Dom Leopoldo Brenes, Arcebispo de Manágua, até que os Bispos elejam o novo
Presidente. O encontro foi aberto pelo Arcebispo de Panamá, Dom José Domingo Ulloa, Ordinário da diocese
anfitriã.
Segundo informações recebidas pela Agência Fides, hoje, 28 de novembro, os Bispos participarão da abertura do
Ano Jubilar 2012-2013 pelos 500 anos da primeira Diocese em terra firme do continente, Santa Maria la Antigua.
A agenda dos trabalhos prevê também a celebração do Ano da Fé e a troca de experiências pastorais na região. A
assembleia terminará sexta-feira, 30 de novembro.
Um dos temas recorrentes dos vários encontros de Bispos desta região, e que será também enfrentado nesta
assembleia, é a exploração minerária dos recursos nos vários países membros. Em 2010, no documento
conclusivo, os Bispos afirmaram: “elevamos nossas vozes pedindo a nossos parlamentos a criação de leis que
proíbam a exploração minerária de metais mediante a utilização de cianureto... Como Pastores, em nosso trabalho
missionário queremos intensificar a consciência de todos os fiéis para o fato que a dimensão ecológica é parte
integrante da espiritualidade cristã”. (CE) (Agência Fides, 28/11/2012)
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