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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - “Milhões de americanos lutam para viver”:
pedido urgente dos Bispos ao governo
Washington (Agência Fides) – Os Bispos presidentes de três Comissões da Conferência Episcopal dos Estados
Unidos da América (USCCB) exortaram o Congresso a cumprirem com urgência o seu papel fundamental de
governo e a responderem aos desafios que se apresentam, dentro e fora do país. Em 30 de setembro, de fato, os
Bispos Dom José H. Gomez (Los Angeles, Comissão para as Migrações), Dom Stephen E. Blaire (Stockton,
Califórnia, Comissão para a Justiça interna e o desenvolvimento humano ) e Dom Richard E. Pates (Des Moines,
Iowa, Comissão Internacional Justiça e Paz) apresentaram uma carta à Câmera e ao Senado citando algumas
questões urgentes, entre as quais o forte desemprego no país e os milhões de deslocados devido ao conflito na
Síria.
Como informa o comunicado da Conferência Episcopal enviado à Agência Fides, "os Bispos católicos dos
Estados Unidos estão prontos para trabalhar com os líderes de ambas as partes para um projeto que reduza os
retrocessos insustentáveis, para proteger os pobres e os mais vulneráveis e para promover o bem comum e a vida e
a dignidade humanas".
O Catecismo da Igreja Católica afirma que o papel próprio do governo é "tornar acessível a cada um aquilo que é
necessário para conduzir uma vida realmente humana", como alimentos, roupas, saúde, instrução e cultura,
recordam os Bispos. "No nosso país, hoje milhões de americanos lutam para satisfazer essas exigências de base,
não por culpa sua, mas por causa de uma economia que continua a não criar oportunidades econômicas
suficientes", lê-se no comunicado. "No ano passado, o índice de pobreza permaneceu como 20 anos atrás, mais de
uma criança a cada cinco vive na pobreza, e 49 milhões de americanos sofreram com a insegurança alimentar". O
comunicado acrescenta que atualmente se fala de 23 milhões de americanos desempregados ou precários. (CE)
(Agência Fides, 02/10/2013)
> LINKS
Carta dos Bispos católicos ao governo dos EUA::
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/federal-budget/upload/letters-to-congress-shutdown-2013-09-3
0.pdf:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

