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AMÉRICA/BOLÍVIA - Il Card. Terrazas exorta a “combater a violência com
ações, não com discursos”
Santa Cruz (Agência Fides) – Em seu regresso à Bolívia do Vaticano, onde foi recebido pelo Papa Francisco, o
Cardeal Julio Terrazas Sandoval, Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra, concedeu uma coletiva à imprensa,
falando de diversos temas, como as eleições presidenciais de 2014. Segundo a nota enviada à Agência Fides por
uma fonte local, o Cardeal, brincando, rechaçou a hipótese de se candidatar nas eleições do próximo ano. Neste
contexto, exortou os políticos a não se dedicarem a campanhas eleitorais um ano antes da época e pediu que
combatam a violência com gestos e não com discursos.
“Não sou um dos candidatos, mas creio que é conveniente ter nomes e programas claros – disse o Cardeal. Seria
muito prematuro dedicar-se um ano antes a grafitar muros e falar por todo lado, com os mesmos discursos e outras
palavras, que ouvimos desde o tempo da independência da Bolívia”.
O Cardeal Terrazas Sandoval se disse preocupado pela falta de respeito pela vida, referindo-se aos recentes casos
de violência na área oriental do país (veja Fides 03/12/2013). A este respeito, pediu à mídia que transmita uma
mensagem de vida, de paz, de justiça e de solidariedade: “O respeito pela vida está se perdendo e não podemos
permiti-lo; por isso, queremos sempre falar e recordar os valores, e não fazer publicidade à criminalidade e à
violência. Devemos oferecer valores à nossa juventude”.
Concluindo a coletiva de imprensa, o Cardeal expressou suas congratulações ao Papa Francisco por ter sido
escolhido pela revista Time como “Homem do Ano”, com estas palavras “o reconhecimento é merecido pelas
obras de bondade, humildade e simplicidade que refletem o Santo Padre”. (CE) (Agência Fides, 12/12/2013)
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