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AMÉRICA/VENEZUELA - Votar é “uma obrigação moral”: o Arcebispo de
Caracas convida a participar das eleições municipais
Caracas (Agência Fides) – “O voto é uma importante obrigação moral. Trata-se de reforçar a democracia e
garantir o bem-estar dos venezuelanos em cada prefeitura. Somos todos chamados a participar ativamente, de
modo decido e solidário. É o momento de votar!"
É o que afirma o comunicado da Arquidiocese de Caracas que convida os fiéis a votarem no domingo próximo, 8
de dezembro, para as eleições municipais.
No documento articulado em 6 pontos, o Cardeal Jorge Urosa Savino, Arcebispo de Caracas, e os bispos
auxiliares sublinham alguns aspectos deste evento importante da vida nacional. “Recordamos mais uma vez que o
voto é secreto. Rejeitamos ameaças. O voto livre é um direito que devemos exercer com coragem, determinação e
segundo a nossa consciência. O Conselho Nacional Eleitoral tem o dever de atuar medidas necessárias para que as
eleições, sena na preparação seja na execução, se desempenhem com todas as garantias de imparcialidade,
confiabilidade e transparência. Deve ser absolutamente evitado todo tipo de oportunismo, em particular o uso de
recursos estaduais para promover a vitória de uma parte”, destaca o texto enviado à Agência Fides pela
Arquidiocese de Caracas.
Ao afirmar que a missão deve ser construtora de paz, os bispos lançam um apelo para participar ativamente deste
momento da vida política do país. O documento se conclui com a bênção e invocação da proteção de Nossa
Senhora de Coromoto, Padroeira da Venezuela.
Na capital venezuelana o clima é muito tenso, pois os grupos de oposição se organizaram para votar contra os
representantes do governo. O atual Prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, rejeitou a acusação feita pelo governo
segundo a qual a oposição promove violência e disse à imprensa local que “o povo tem o direito de protestar, mas
a maneira melhor para fazê-lo é ir votar”. (CE) (Agência Fides, 05/12/2013)
> LINKS
O texto completo do comunicado (em espanhol)::
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/Comunicado_Arzobispado_Caracas04122013.doc:
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