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

http://www.fides.org

AMÉRICA/HONDURAS - Confiança no futuro do país. Os Bispos convidam a
um voto livre e responsável
San Pedro Sula (Agência Fides) – A pouco mais de um mês das eleições presidenciais, a Conferência Episcopal
de Honduras pede ao povo hondurenho que vá às urnas “sem pressões ou ameaças, sem vender o voto e muito
menos por simples hábito; mas com a consciência de que este evento será uma garantia para a convivência justa,
livre e promotora de dignidade”.
Reunidos em assembleia ordinária na capital, os Bispos católicos apresentaram um documento, enviado também à
Agência Fides, com as suas reflexões a respeito das eleições gerais de 24 de novembro. Na declaração oficial,
exortam os eleitores a “estarem vigilantes e prontos a relevar e assinalar eventuais fraudes ou práticas ilegais que
podem alterar a transparência e o resultado do pleito”.
O documento, dividido em 21 pontos, propõe interrogativos concretos sobre a realidade nacional e o andamento
do evento, mas assinala também “sinais positivos” na comunidade civil: o trabalho do Supremo Tribunal Eleitoral,
a maturidade dos candidatos, o interesse de instituições internacionais e o protagonismo da Igreja católica,
presente em todos os setores da sociedade. Os Bispos propõem um sufrágio sério e consciente e expressam a
confiança da Igreja na população livre e preparada para a ocasião. Enfim, se dizem confiantes no futuro do país,
com um primeiro passo rumo à reorganização social e política, que permita elaborar um projeto nacional,
pluralista, justo e responsável, que respeite a dignidade humana e defenda os direitos de todos. O texto traz a data
de 9 de outubro de 2013. (CE) (Agência Fides, 11/10/2013)
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