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AMÉRICA/PANAMÁ - Apelo de todos os líderes religiosos para deter a
violência contra crianças e adolescentes
Colon (Agência Fides) – O Arcebispo de Cidade do Panamá, Dom José Domingo Ulloa, lançou um apelo a toda a
população, sem distinção de credo religioso, para deter a violência, os maus-tratos e os abusos contra crianças e
adolescentes. A nota enviada à Agência Fides pela Diocese de Colon-Kuna Yala refere que o mais alto
representante da Igreja Católica no Panamá, junto aos líderes de outras comunidades religiosas (como o Imã
Mohammed El-Sayyed, do Centro Islâmico de Colon; o Bispo Julio Murray, presidente do Comitê ecumênico e
Bispo da Igreja Episcopal; a senhora Aurora Carrasco, da Comunidade Baha'i), exortaram a reconhecer a
dignidade das crianças e dos adolescentes no país como um modo para protegê-los contra a violência.
Os líderes religiosos lançaram juntos esta mensagem ao país, convidando a formular uma oração especial em
todas as funções religiosas que se celebraram domingo passado, 24 de novembro, a fim de aumentar a consciência
sobre a importância de cuidar e proteger crianças e adolescentes.
A principal celebração católica foi presidida pelo próprio Arcebispo Ulloa na paróquia Santa Rita de Cássia e
transmitida ao vivo pela televisão em todo o país. Estavam presentes delegações das comunidades católicas de
todo o Panamá que aderiram ao Dia de oração pelos direitos das crianças e mostraram o trabalho realizado por
uma semana sobre o tema, nas casas, nas escolas, nos bairros e nas várias comunidades.
Do Dia Internacional dos direitos da infância e da adolescência, celebrado em 20 de novembro passado em todo o
mundo (veja Fides 20/11/2013), associou-se desde 2009 também o Dia Mundial de Oração e Ação pelos Meninos,
pelas Meninas e pelos Jovens do Mundo. (CE) (Agência Fides, 25/11/2013)
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