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AMÉRICA/BRASIL - Preocupação pelas consequências sociais dos
próximos eventos internacionais: os Bispos estudam a situação
Brasília (Agência Fides) – Os membros do CONSEP (Conselho de Pastoral), cuja tarefa é monitorar a atuação das
orientações gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, dedicaram o encontro de terça-feira, 27 de
novembro, à situação nacional e mundial. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP) e alguns consultores
especialistas em política ofereceram suas contribuições para a análise dos principais eventos econômicos,
políticos e culturais do mundo e do país. Tal análise é feita sistematicamente por ocasião de reuniões das
Comissões da CNBB e da Assembleia Geral dos Bispos, e está sempre disponível no site da Conferência
Episcopal, embora não seja um documento oficial.
Dentre os eventos significativos, foi dedicada atenção à Copa do Mundo de futebol e às Olimpíadas, com questões
específicas sobre as obras, os riscos que tais eventos podem ter sobre a população e os reais benefícios que
deixarão ao país. Foi analisada a delicada situação do deslocamento de pessoas que ocupam áreas que serão
utilizadas para a construção de centros de esporte, enquanto existe grande preocupação com o risco do aumento
do turismo sexual durante estes eventos. Os Bispos receberam novos detalhes sobre a última reunião, da qual
participou o primeiro ministro da Secretaria geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
A nota enviada à Agência Fides pela CNBB sobre o encontro do CONSEP se encerra destacando a importância de
“reconhecer explicitamente a existência e o papel das organizações religiosas e de outras organizações ligadas às
Igrejas, como protagonistas da participação ativa na sociedade por seu poder de organização, mobilização e
autonomia nos processos de desenvolvimento social e de democracia no país”. (CE) (Agência Fides, 28/11/2012)
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