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AMÉRICA/BOLÍVIA - Esclarecimento sobre as propriedades do Vicariato
Apostólico de Beni em TIPNIS
Beni (Agência Fides) - O Ministro do Gabinete, Juan Ramon Quintana, em programa televisivo transmitido em
fins de dezembro de 2012, afirmou que o Vicariato de Beni é proprietário de uma fazenda de 5.000 hectares
situada na área do TIPNIS (Território Indígena e Parque Nacional Isiboro Sécure, veja Fides 29/11/2012) e que
não se conhece o destino da contribuição destinada pelo governo ao Centro de formação que nele foi construído.
A estas acusações, responde Dom Julio María Elías Montoya, Vigário Apostólico do Vicariato de Beni, que em
nota de esclarecimento enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal Boliviana, afirma: “Diante desta
enorme falsidade sobre a propriedade em que se encontra o Centro de formação 'Kateri Tekakwitha', administrado
pelo Vicariato, devo recordar a todos que o título de propriedade atribuído ao Vicariato Apostólico de Beni
corresponde a uma superfície de 843 hectares, qualificada com o nome de San Marcos, comprada pelo Vicariato
em 2000”. A nota é acompanhada pelo documento oficial do INRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, e pela
assinalação de alguns detalhes do documento.
Dom Elías explica que o Vicariato construiu em 2003, naquele terreno, uma escola de ensino médio e um Instituto
técnico no qual, desde então, 171 jovens se diplomaram. A nota recorda também o empenho pessoal de Dom Elías
com a EPARU (Equipe de Pastoral Rural), que desde 1973 trabalha com a população do TIPNIS. “Estou perplexo
que o Ministro do Gabinete perguntou ‘onde está o dinheiro?’ ao visitar pessoalmente a sede do Instituto em maio
de 2012, vendo a infraestrutura a ser administrada e mantida” – sublinha o Vigário Apostólico. Como lembrado
em outras ocasiões pela Fides (veja Fides 10/10/2012), a Igreja católica, apesar da grave situação econômica da
área, leva adiante um difícil trabalho missionário ao lado de toda a população do Vicariato de Beni. (CE)
(Agência Fides, 09/01/2013)
> LINKS
Texto completo da nota (em espanhol)::
http://iglesiaviva.net/35-noticias/relevantes/2659-a-iglesia-catolica-es-mentirosa.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

