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ÁFRICA/NIGÉRIA - “Ameaças contra o matrimônio e família” advertem os
Bispos da Província de Ibadan
Abuja (Agência Fides) - “O Ano da Fé, iniciado em outubro de 2012, viu no laicato energia e novo zelo no
esforço da evangelização”, afirmam os bispos da Província Eclesiástica de Ibadan, na Nigéria, no documento
publicado no final de sua assembleia plenária realizada de 4 a 5 de agosto. “Foram fundadas várias novas
comunidades católicas e outras foram elevadas ao status de paróquias”, se sublinha no comunicado enviado à
Agência Fides. “Ainda mais importante um grande número de pessoas se aproximaram espiritualmente a Deus,
através dos Sacramentos, do apostolado bíblico e das atividades da Renovação Carismática, da Legião de Maria e
das organizações caritativas”.
Os bispos se detiveram sobre a realidade política e social da Nigéria, recordando em primeiro lugar o drama da
“violência e do espargimento de sangue insensato em algumas partes do país”. Os prelados expressaram
reconhecimento pelos esforços realizados pelas autoridades a fim de proteger os civis, mas expressam
preocupação pela ameaças contra a cultura da vida. “Condenamos a decisão do Governo de retornar aos tempos
obscuros da pena capital”, afirma o documento, reiterando o que foi afirmado pela Conferência Episcopal
Nigeriana (veja Fides 1/7/2013).
Outro motivo de preocupação é a controvérsia sobre o matrimonio de menores e o debate sobre a
homossexualidade. “Reiteramos que uma família é formada por um home, uma mulher e crianças. Estamos
próximos às pessoas que vivem com tendência homossexual e gay convidamos a sociedade a não discriminá-los.
Nós, porém, rejeitamos firmemente toda tentativa de declaram estas tendências na Constituição nigeriana e
fazemos um apelo a todos os nigerianos para protegerem os valores tradicionais do matrimônio e da família como
uma maneira para promover uma sociedade coesa”, concluem os Bispos. (L.M.) (Agência Fides 9/8/2013)
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