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AMÉRICA/ARGENTINA - "Queremos ser uma nação": reflexões dos Bispos
para o Natal
Buenos Aires (Agência Fides) - "Todos os habitantes do nosso país necessitam sentir-se amparados por um grupo
dirigente que não pense somente nos próprios interesses, mas que esteja preocupado, em primeiro lugar, com o
bem comum", lê-se no documento da Conferência Episcopal Argentina, intitulado “Reflexões dos Bispos na
proximidade do Natal", enviado à Agência Fides. O texto foi divulgado na conclusão da 104° Assembleia da
Conferência Episcopal e como guia para viver o Ano da Fé. A mensagem dos Bispos é em parte endereçada às
autoridades, para recordar o sentimento de um povo que acredita em Deus e ainda acredita no esforço de construir
uma comunidade nacional em espírito de fraternidade.
Os Bispos levam em consideração alguns aspectos da crise moral e cultural que o país está vivendo: "A ordem
jurídica deve respeitar a dignidade da vida; existem iniciativas do legislador que parecem prejudicar a identidade
da família; o sistema educativo impõe conteúdos contrários à moral dos pais; existe uma angústia geral pelos
jovens sem trabalho e sem a possibilidade de estudar; o crescimento do narcotráfico parece ser a causa da
delinquência e da insegurança; depois de 30 anos de democracia, corremos o risco de nos dividir em grupos que
impedem a livre participação à vida civil do país".
O documento se conclui com uma tarefa para todos: "Agora, próximos ao Natal, os argentinos querem criar
momentos de diálogo, encontro, comunhão fraterna, para afastar o ódio... A pátria é um dom de Deus confiado à
nossa liberdade. Um presente que devemos cuidar e aperfeiçoar. É encorajador notar que, apesar das muitas
dificuldades, ainda está vivo nos corações da nossa gente o desejo de ser uma nação e a vontade de construir
juntos um projeto de país". (CE) (Agência Fides, 04/12/2012)
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