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AMÉRICA/VENEZUELA - Em andamento, a Plenária dos Bispos, enquanto o
povo “vive no medo e na crise social”
Caracas (Agência Fides) – Está em andamento a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Venezuelana
(CEV), para seu encontro de número 101. Os trabalhos foram abertos na terça-feira, 7, e se concluirão no
domingo, 12 de janeiro. Segundo a nota enviada à Agência Fides, durante este encontro os Bispos examinarão a
situação nacional e eclesial do país. Um evento importante em debate será a preparação da próxima Jornada
Mundial da Juventude de Cracóvia.
A abertura da Assembleia será presidida por Dom Diego Padron, Arcebispo de Cumana e Presidente da CEV.
Estava presente também Mons. Rüdiger Feulner, Encarregado da Nunciatura Apostólica na Venezuela,
representando o novo Núncio, Dom Aldo Giordano, que iniciará a sua missão daqui um mês.
Em seu discurso de abertura, Dom Diego Padron sublinhou alguns elementos. No panorama eclesial, se deteve
sobre a pessoa do Papa Francisco, a publicação da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, a primeira do
pontífice, as diretrizes deixadas pelo Papa Francisco ao Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), a
Missão Continental; ele recordou o recente Congresso Missionário Americano (Cam 4) que deu um novo impulso
missionário no continente e a Jornada Mundial a Juventude no Brasil. Passando ao panorama nacional, o
presidente da CEV se deteve sobre a situação de crise e medo em que vive a população venezuelana, os problemas
sociais que o Governo não consegue resolver, a falta de alimento, até mesmo o mínimo necessário; a corrupção
entre os políticos e o confronto polarizado dos grupos políticos.
Como elemento positivo recordou o encontro do Presidente da República com os deputados da oposição, embora
haja ainda prisioneiros políticos e falta um verdadeiro diálogo e sincero perdão entre as partes. Enfim, o arcebispo
falou sobre a preparação dos 150 anos do nascimento do Servo di Dio José Gregorio Hernández, ressaltando o
compromisso da CEV para este evento histórico, cultural e religioso. (CE) (Agência Fides, 08/01/2014)
> LINKS
O texto completo do discurso do Presidente da CEV: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cev_101_2014.doc:
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