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AMÉRICA/PARAGUAI - O Bispo de Concepción denuncia o escândalo dos
senadores corruptos que faz discutir o país
Caacupé (Agência Fides) – “Estamos aflitos com a erosão dos valores nas nossas instituições públicas, com ações
realizadas com evidente desonestidade e falsidade, e até mesmo com atitude cínica em mentir ou distorcer a
verdade”: são as palavras do jovem Bispo da diocese de Concepción (Santíssima Conceição) no Paraguai, Dom
Miguel Ángel Cabello Almada, na celebração do terceiro dia da novena a Nossa Senhora de Caacupé, a devoção
popular mais vivida e forte no Paraguai. O Bispo se referia à situação escandalosa denunciada por todas as mídias
do país, sobre o caso de um senador acusado de fraude, expulso do parlamento, e de um grupo de senadores
corruptos que o apoiam.
Na semana passada, a "Câmara Alta" do Paraguai, de fato, votou pelo fim da imunidade parlamentar do senador
Victor Bogado, para que seja processado pela Justiça. O caso se tornou de domínio público e tema de discussão
em nível nacional quando um grupo de senadores tentou apoiá-lo.
A comunidade nacional reagiu com manifestações espontâneas de grupos de jovens que protestavam pelo
escândalo provocado por este senador que, entre outras coisas, usava dinheiro público para pagar suas despesas
pessoais.
O Bispo, segundo a nota enviada à Agência Fides, denunciou “uma falta total de sentido patriótico, porque falta
transparência e responsabilidade no exercício do próprio dever e não se respeita o bem comum do povo". A
seguir, pediu que “se coloque em primeiro lugar o aspecto moral e ético antes de qualquer interesse pessoal ou
político. A vida virtuosa não deve ser somente um acessório de algumas pessoas excepcionais, todos somos
chamados a conhecer e viver as virtudes humanas e cristãs". (CE) (Agência Fides, 03/12/2013)
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