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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - Síria: sugestões práticas dos Bispos aos
jovens para manifestações pacíficas
Washington (Agência Fides) – Os Bispos dos Estados Unidos, que já se expressaram contra uma eventual ação
militar na Síria, aconselham aos jovens, em especial aos estudantes universitários, que deem vida a protestos não
violentos. “No momento em que começaram a planejar manifestações e atividades não violentas, damos algumas
sugestões práticas”, lê-se numa declaração dos Bispos sobre a Doutrina Social da Igreja Católica, segundo um
comunicado enviado à Agência Fides.
Os Bispos propõem exemplos para recordar a variedade de recursos disponíveis e a necessidade de refletir sobre o
próprio agir, dirigindo-se não somente aos estudantes universitários, mas também aos do ensino médio e
fundamental e de outras escolas religiosas. Os jovens, portanto, são exortados a organizar retiros nos finais de
semana “para explorar a promoção da paz e da não-violência”. Além disso, se sugere que “explorem alternativas
ao conflito, estudem as estratégias de resolução de conflitos, participem de campanhas de sensibilização, façam
jejuns… enviem cartas aos legisladores sobre temas como a redução da pobreza, a dívida do Terceiro Mundo e a
legislação para o controle das armas".
Na semana passada, o Cardeal Timothy Dolan, Arcebispo de Nova Iorque, e o Bispo de Des Moines (Iowa), Dom
Richard Pates, numa carta ao Congresso exortaram os legisladores a buscarem uma solução política, não militar,
ao conflito na Síria (veja Fides 05/09/2013). Segundo a imprensa estadunidense, várias pesquisas mostram que a
maioria dos cidadãos é contrária a uma intervenção militar na Síria, e os protestos contra esta ação começam a
multiplicar-se agora que os institutos de educação retomaram suas atividades depois das férias de verão. (CE)
(Agência Fides 10/09/2013)
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