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ÁSIA/ÍNDIA – No “Dia pela Justiça”, os Bispos deploram a corrida às
armas
Nova Déli (Agência Fides) – Relançar uma mensagem de “justiça social na Índia” e dizer “não” à corrida às
armas, redescobrindo a encíclica “Pacem in Terris” do Papa João XXIII, 50 anos após a sua publicação (1963): é a
proposta da Conferência Episcopal da Índia no “Dia pela Justiça”, celebrado no dia 18 de agosto pela Igreja
indiana. Como apurado pela Agência Fides, todas as dioceses indianas celebraram o Dia e a Comissão “Justiça,
Paz e Desenvolvimento” da Conferência dos Bispos católicos divulgou uma mensagem pedindo aos fiéis indianos
que “inspirem suas ações nos princípios fundamentais contemplados na encíclica”, que são: verdade, justiça, amor
e liberdade.
A Pacem in Terris “recomenda uma nova espiritualidade e uma cultura de paz”, recorda a mensagem difundida
pelas Igrejas locais indianas, “a partir do reconhecimento da dignidade humana e do respeito dos direitos de todas
as pessoas em qualquer relação humana”. Tais princípios devem ser urgentemente aplicados no contexto da
sociedade indiana, assim como aqueles que indicam “o diálogo como via para resolver toda controvérsia”. O texto
dos Bispos recorda de modo especial os trechos da encíclica que pedem insistentemente “o fim da corrida às
armas”, e afirma: “Esta indicação adquire significado e relevância particulares no contexto indiano: com efeito, a
Índia é o maior importador de armas no mundo”; é um dos 24 países que se abstiveram na votação da Assembleia
da ONU sobre o Tratado para o desarmamento internacional (UN Arms Trade Treaty), em abril de 2013.
O “Dia pela Justiça”, este ano em sua 30ª edição, é tradicionalmente celebrado no domingo sucessivo à Jornada da
Independência da Índia (15 de agosto), e visa “sensibilizar pessoas e instituições à realidade da sociedade e
responder às exigências da justiça”. (PA) (Agência Fides 19/8/2013)
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