FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/COLÔMBIA - “Formar um cidadão consciente do direito à paz”:
Mês para a Paz em Sincelejo
Sincelejo (Agência Fides) – “Se na Colômbia se deseja a paz, é preciso formar um cidadão consciente de ter
direito à paz, mas é necessário também uma população que tenha o direito de protestar , sem violência e que tenha
o direito de pedir respostas: foi o que disse o Bispo da Diocese de Sincelejo (Colômbia), Dom Nel Beltran
Santamaria, numa coletiva de imprensa sobre as celebração para o “Mês para a Paz”.
Segundo uma nota enviada à Agência Fides por Dom Beltran, a situação atual na Colômbia é fruto de promessas
não cumpridas, só que agora as pessoas estão desesperadas: como quando temos uma panela fechada, quando o
calor se concentra muito e explode. “Assim, pode acontecer com os problemas sociais no país”. O Bispo
prosseguiu: “A população não deve se comportar como vulcões que explodem, mas levar adiante protestos
permanentes. Não adianta protestar contra aqueles que escolhemos, se os escolhemos de maneira errada. Temos
de pensar em como fazer chegar aos governantes o que pensamos e as divergências que temos, de forma
democrática”. Dom Beltran Santamaria explicou também que o motivo na base do “Mês para a Paz” entra na
pedagogia social: colocar sobre a mesa e na consciência das pessoas a consciência que não temos o nível de paz
que devemos ter. Desde os primeiros dias de setembro até 25 desde mesmo mês, a Diocese de Sincelejo convidou
a população a participar de fóruns e atividades nos centros educacionais promovidos para o “Mês pela Paz” com o
seguinte objetivo: promover a Cultura de Paz. (CE) (Agência Fides, 17/09/2013)
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