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AMÉRICA/BOLÍVIA - “É o momento da integração humana”: conclusões da
reunião entre Peru, Bolívia e Chile
La Paz (Agência Fides) – Os Bispos dos Conselhos Permanentes das Conferências Episcopais de Peru, Bolívia e
Chile publicaram sua reflexão no final da Reunião entre as Igrejas desses três países (veja Fides 23/10/2013). No
documento conclusivo, intitulado “Diante de uma autêntica integração”, depois de ter analisado “uma situação
real que preocupa pelo aumento do tráfico de droga, que destrói a dignidade e a vida dos nossos povos, e os
desafios e as oportunidades pastorais de uma realidade de migração e de contínua marginalização dos pobres", os
Bispos renovam em nome da Igreja “o empenho a incentivar a integração”.
No documento, enviado à Agência Fides pela Conferência Episcopal do Peru, se lê entre outras coisas: "Muitos
esforços de integração no continente ficaram reduzidos ao aspecto comercial e econômico, portanto é o momento
de promover uma mudança de mentalidade, passando a uma integração humana, a uma verdadeira cultura do
encontro dos povos. Para superar as nossas diferenças, é preciso partir daquilo que nos une e deixar para trás
aquilo que nos divide". Por todos esses motivos, “reafirmamos o valor da família e a nossa opção de caminhar
juntos aos jovens, oferecendo a eles o Evangelho, de modo renovado, como projeto de vida”.
O documento se conclui recordando o contexto da Missão Permanente e o exemplo do Papa Francisco, reiterando
o empenho dos Bispos a construir a unidade, e com o convite dirigido a todos os católicos e às pessoas de boa
vontade dos respectivos países, a serem “instrumentos de integração, justiça e unidade entre os nossos povos”.
(CE) (Agência Fides, 24/10/2013)
> LINKS
O Documento completo (em espanhol)::
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/DE_CARA_A_UNA_AUTENTICA_INTEGRACION.doc:
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