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AMÉRICA/COLÔMBIA – A Igreja, única testemunha da realidade, deve
escrever a história para construir uma nova sociedade
Bogotá (Agência Fides) – "Reconciliação significa criar uma nova sociedade": este foi o conceito principal
expresso pelo Cardeal Rubén Salazar Gómez, Arcebispo de Bogotá, na sua intervenção sobre o tema "A Igreja
pela reconciliação e a paz", durante o VI Congresso Nacional da Reconciliação, realizado em Bogotá de 30 de
setembro a 2 de outubro. A nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal refere as palavras do
Cardeal: "um verdadeiro processo de reconciliação e de paz não é simplesmente recuperar o que foi danificado,
porque não é possível fazê-lo, mas se trata principalmente de criar uma nova sociedade".
O Arcebispo de Bogotá ilustrou portanto quatro princípios para a reconciliação e a paz: a verdade como base de
todas as relações, sobretudo depois de um conflito longo e destrutivo. Recuperar o sentido da dignidade humana e
dos direitos, como princípio fundamental da verdade. Recuperar o sentido da justiça e da solidariedade. Ler a
realidade através da rica doutrina que a Igreja oferece.
O Cardeal observou que em muitas regiões do país a Igreja recolhe numerosos testemunhos das vítimas, portanto
é a única testemunha da realidade, por isso exortou a "iniciar a escrever a história daquilo que acontece para poder
contribuir à construção de uma sociedade baseada na verdade, porque somente assim se poderá construir uma
nova sociedade". E também recordou que é "preciso agir agora com uma justiça reparadora, aquela que vai além
da punição e busca principalmente a reabilitação do culpado. O autor, assim, é chamado a sentir o perdão que
Deus oferece, e somente da mão de Deus pode vir uma nova vida".
A Colômbia está vivendo em todo o seu território uma série de iniciativas a favor da paz, entre as quais a
Peregrinação pela Paz (veja Fides 14/09/2013); a celebração do “Mês pela Paz” (veja Fides 17/09/2013); a
celebração da “Semana pela Paz” (veja Fides 11/09/2013) e muitas outras, apesar de uma onda de violência ter
tomado muitas regiões (como demonstra o assassinato de dois sacerdotes de Cartago, veja Fides 28/09/2013).
(CE) (Agência Fides, 03/10/2013)
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