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ÁSIA/FILIPINAS - Apelo dos Bispos: "Preservar a terra para salvar
Mindanao"
Kidapawan (Agência Fides) – É urgente preservar o ambiente natural e salvar a ilha de Mindanao: pedem, num
veemente apelo, os bispos de quatro dioceses na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas: Kidapawan, Marbel,
Digos e Cotabato. No apelo, enviado à Agência Fides, os bispos notam que a "degradação ambiental devastadora
em Mindanao" é devida em grande parte ao trabalho do homem, e causa "mudanças climáticas extremas", como
seca, inundações e tufões. Por "fator humano", os bispos entendem pesca furtiva, atividade de mineração em
grande escala, má gestão de lixo, contínua erosão do solo, poluição do ar, rios, lagos e mares, consumo
irresponsável de fontes de energia.
O apelo observa alguns "imperativos morais e políticos": o primeiro é proteger o meio ambiente, confiado por
Deus ao homem. "No uso da biotecnologia, na aplicação da tecnologia para explorar os recursos naturais,
devemos sempre proteger os direitos humanos, a saúde e o bem comum", observa o texto enviado à Fides.
Com base nestes princípios, a Igreja oferece opiniões sobre "alguns temas quentes" e afirma que, se a extração de
minério, o agronegócio, não protegem o meio ambiente, a saúde e os direitos humanos são, objetivamente,
"pecados sociais". Um capítulo especial é o das minas que ameaçam as terras, "domínio ancestral" das tribos
locais, enquanto outra grande preocupação é a modificação das bacias hidrográficas e outras áreas protegidas em
Mindanao.
Os bispos convidam os chefes de governo e administradores políticos a reverem todas as leis que não estão de
acordo com os princípios morais e sociais, e que não respeitam o meio ambiente natural, comprometendo-se,
como comunidade de fiéis, a promoverem o cuidado e a integridade da criação de Deus. O apelo é assinado por
Guillermo Afable (Bispo de Digos); Orlando Quevedo e Jose Colin Bgaforo (respectivamente arcebispo e bispo
auxiliar de Cotabato); Romulo de La Cruz (Bispo de Kidapawan); Dinualdo D. Gutierrez (Bispo de Marbel). (PA)
(Agência Fides 25/42013)
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