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AMÉRICA/CHILE - "Um problema que afeta todos": encontro da Comissão
Justiça e Paz para o conflito Mapuche
Santiago (Agência Fides) - Como parte de uma série de iniciativas da Igreja Católica diante da nova crise que está
vivendo a região de Araucanía, a Comissão "Justiça e Paz" da Conferência Episcopal do Chile realizou uma
reunião na qual foi convidado Pe. Carlos Bresciani, SJ, responsável pela Missão Mapuche da Companhia de Jesus
em Mapuche em Tirúa.
Na reunião, realizada em 16 de janeiro, os membros da Comissão ouviram o testemunho de Pe. Carlos, que está
inserido nas comunidades mapuches na província de Arauco, e refletiram sobre a situação existente naquela área
do país e sobre o papel da Igreja nessas questões. Segundo a nota enviada à Agência Fides pela Conferência
Episcopal, o leigo Sergio Torres, Presidente da Comissão, disse: "precisamos entender tanto a Igreja como um
todo quanto a sociedade, que a importância de criar vínculos e interagir com as pessoas, como fez Pe. Bresciani
que acompanha diretamente as comunidades indígenas, é um problema que afeta a todos". Pe. Carlos, por sua vez,
destacou o convite a ouvir o povo mapuche e contribuir para o diálogo, porque o primeiro passo é o
reconhecimento e a escuta dos outros.
Na semana passada, os bispos membros do Comitê emitiram uma declaração intitulada "Bem-aventurados os
agentes de paz" (veja Fides 10/01/2013), que mostrou a necessidade de um reconhecimento da cultura do povo
mapuche, e expressaram sua confiança "de que as autoridades, representantes da sociedade e das comunidades
sejam capazes de coletar esses desejos, acolhendo as contribuições de todos, com a preferência sempre pelo
respeito e diálogo como forma de resolução de conflitos". (CE) (Agência Fides, 18/01/2013)
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