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AMÉRICA/VENEZUELA – Diálogo e verdade, a comunidade católica em
favor de um esclarecimento
Maracay (Agência Fides) – Comentando os vários acontecimentos políticos que recentemente provocaram o
debate na opinião pública nacional e regional, o Bispo da Diocese de Maracay, Dom Rafael Ramón Conde
Alfonzo, lançou um apelo para a paz e o diálogo entre todos os venezuelanos.
Segundo a nota enviada à Agência Fides, os deputados do Conselho Legislativo de Aragua pertencentes ao partido
"Primero Justicia", entregaram um documento a Dom Rafael Conde pedindo sua intervenção no caso do deputado
da assembleia nacional, Richard Mardo, acusado de fraude e corrupção pela Assembleia Nacional. O presidente
do Parlamento pediu a prisão do deputado e a suspensão da imunidade parlamentar. A opinião pública está
dividida, porque o deputado tem trabalhado há mais de 15 anos para ajudar os necessitados e até recebeu o título
de cidadão honorário do município da cidade de Caracas. O legislador Elias Bermudez recordou que a Igreja na
Venezuela é uma instituição em favor da paz e verdade, e que sempre esteve ao lado das pessoas que lutam pelo
bem-estar dos necessitados. Esta é a razão do pedido de intervenção dirigido à Igreja num caso que se tornou de
nível nacional.
Durante a coletiva de imprensa convocada pelo Bispo de Maracay, Dom Conde pediu compreensão, tolerância e
respeito por todos os cidadãos. "Precisamos estar abertos ao diálogo para falar e ouvir", reiterou. Em sua reflexão
sobre a situação, observou que "na sociedade venezuelana é necessário respeitar os direitos e deveres de todos os
cidadãos, porque em toda adversidade existe a possibilidade de uma solução pacífica e assim é possível garantir a
melhor convivência nacional". (CE) (Agência Fides, 26/07/2013)
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