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ÁSIA/FILIPINAS – Uma nação consagrada a Maria, para o bem comum:
Mensagem dos Bispos
Manila (Agência Fides) – A nação foi consagrada à Virgem Maria a fim de ter luz para enfrentar os difíceis
desafios pastorais da nação: é o que afirmam os Bispos das Filipinas numa mensagem publicada no final da
assembleia plenária do episcopado, realizada de 6 a 8 de julho em Manila, e enviada à Agência Fides. O texto
informa que em cada diocese iniciou uma especial consagração ao Imaculado Coração de Maria, que termina em
novembro de 2013 como o ato conclusivo do Ano da Fé. No comunicado da Conferência Episcopal enviado à
Fides, os bispos apresentam o povo filipino como "povo amante de Maria", prometendo "trabalhar para o
crescimento de nossa fé e do povo de Deus", para ser "anunciadores eficazes da verdade, justiça, paz e amor, sob a
orientação do Papa Francisco".
Uma fé amadurecida tem um impacto na sociedade e na vida da nação: a mensagem dos bispos lembra a delicada
questão da Lei da Saúde Reprodutiva (RH Bill). "Estamos determinados a fazer o nosso melhor para preservar a
vida e a família em nosso país", afirma o texto.
A parte central da mensagem toca as questões da transparência e do bem comum, apresentando uma avaliação
crítica das eleições de médio prazo, que se realizaram no país, em meados de maio de 2013. Os bispos disseram
que estavam "muito preocupados" porque, em muitos casos, os requisitos básicos de transparência não foram
respeitados e que "muitos eleitores foram privados dos direitos civis por causa das listas eleitorais confusas". A
mensagem também denuncia com consternação "o maciço comércio de votos" e o fenômeno contínuo de
"dinastias políticas", definido como "deplorável". "Precisamos aprender a inserir na formação política do nosso
povo os princípios da boa administração e do bem comum", observa o texto.
Na assembleia anual do episcopado, refere o texto, foram abordadas outras questões de importância para o país,
como o processo de paz em Mindanao, a rápida implementação do programa de reforma agrária, a proteção do
meio ambiente. Os Bispos, enfim, falaram sobre a organização da próxima "Jornada Mundial da Juventude", no
Rio de Janeiro, e os preparativos para o Ano Eucarístico Internacional que se realizará em Cebu, em 2016. (PA)
(Agência Fides 10/7/2013)
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