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AMÉRICA/COSTA RICA - Eco Católico, o primeiro semanal no País, anuncia
há 130 anos a verdade e a justiça
São José (Agência Fides) – O semanal "Eco Católico" da Igreja católica na Costa Rica, celebra 130 anos de
fundação, ocorrida em 6 de janeiro de 1883, por iniciativa do Bispo de São José de Costa Rica, Dom Bernardo
Augusto Thiel. Na recorrência, foi celebrada uma Missa no Santuário nacional do Sagrado Coração de Jesus em
São José, em 16 de janeiro, com a participação de diversos bispos do país, do Núncio Apostólico, de funcionários
e colaboradores. Além disso, como parte das celebrações, neste mês de janeiro foram realizadas várias atividades
promocionais para relançar a versão impressa e a versão digital.
O último estudo realizado posiciona o Eco Católico como primeiro semanal do País. Seu diretor, Sr. Martin
Rodriguez, explica, em nota enviada à Agência Fides, que este aniversário é uma ocasião para demonstrar a
missão evangelizadora do semanal, “com tudo o que comporta em relação à proclamação da Boa Nova da
salvação e à denúncia de tudo o que se opõe ao projeto de Deus para os seres humanos”. Dom José Rafael Quirós
Q., Bispo de Limón e Presidente da Comissão Episcopal das Comunicações, recordou o espírito do fundador do
jornal: “Fazer do Eco Católico um jornal para a formação e a orientação cristã. Apresentar a Verdade como fonte
que orienta a vida cristã; a Justiça como compromisso que realiza o amor a Deus e ao próximo; a Coragem como
método para denunciar os caminhos errados para onde querem levar nosso povo cristão, com critérios distantes da
cultura cristã, fortemente ancorada no coração dos costarriquenhos”. (CE) (Agência Fides, 29/01/2013)
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