FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/GUATEMALA - Ano da Fé: uma carta pastoral denuncia a
violência
Escuintla (Agência Fides) - É hora de "passar do pecado para a vida" com este convite se abre a Carta Pastoral da
Diocese de Escuintla, por ocasião da Quaresma no Ano da Fé 2013. No texto enviado pela Conferência Episcopal
da Guatemala à Agência Fides, Dom Victor Hugo Palma Paulo, exorta: "Devemos confessar que em nossa terra
de Escuintla existe o pecado: na indiferença diante da pobreza dos irmãos, na irresponsabilidade familiar em
abandonar jovens e crianças, no clima de violência sem justificativa, na mentalidade materialista e egoísta que
leva ao esquecimento de Deus".
O Bispo disse ainda: "O clima de violência atroz que o nosso povo vive, a falta de respeito pela vida e pela
dignidade de cada ser humano, infelizmente, ocorrem todos os dias nas ruas do segundo departamento mais
violento da Guatemala, Escuintla. Quando alguém foi ferido ou morto pelo crime organizado, impõe-se o medo
que não faz denunciar o fato ou ainda pior, justifica o não o aproximar-se de quem sofre, próprio no estilo dos
viajantes indiferentes que descem de Jerusalém para Jericó", na parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 29-37).
A carta, intitulada "O amor de Cristo nos impulsiona" (2 Cor 5,14), convida a viver o Ano da Fé retomando o
caminho do amor para mudar esta situação. A mensagem propõe como instrumentos válidos para fazê-lo: a oração
pessoal e a participação da comunidade nas diversas atividades da religiosidade popular que mantém viva a
comunidade cristã ao longo da história. O texto se conclui com um convite a participar da vida pastoral da Igreja,
especialmente nas paróquias, núcleo organizado da grande comunidade católica.
A Guatemala sobretudo a área de Escuintla é considerada a segunda mais violenta do país por quantidade de
pessoas assassinadas. (CE) (Agência Fides, 26/02/2013)
> LINKS
A carta pastoral completa da diocese de Escuintla (em espanhol)::
http://www.fides.org/spa/documents/guatemala_cuaresma2013.pdf:
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