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AMÉRICA/COSTA RICA – O novo Bispo de El General convida os
costarriquenhos a votar em 2 de fevereiro
San Isidro (Agência Fides) – O bispo eleito da Diocese de San Isidro de El General (Costa Rica), Dom Gabriel
Enrique Montero Umaña, O.F.M. Conv, foi apresentado pelo Bispo emérito da Diocese de San José de Costa
Rica, Dom Hugo Barrantes Ureña, durante uma coletiva de imprensa.
Dentre as primeiras coisas sublinhou que se encontra numa fase de análise da diocese e não pode falar de
mudanças, mas reiterou o seu desejo de estar muito próximo da comunidade: “Trata-se de seguir a linha do Papa
Francisco”, disse. “O meu caso há uma maior responsabilidade porque sou franciscano e chamado a lidar com as
pessoas e sobretudo com os mais vulneráveis e necessitados (... ). Tornar-se um franciscano não acontece de
maneira automática, mas posso prometer que me esforçarei para fazê-lo e seguir o exemplo maravilhoso do Papa
Francisco”.
Depois o Bispo eleito pediu ao povo para ir votar: “Fala-se que esta área possui o mais elevado nível de
abstenção, e por isso quero fazer um apelo a todos os costarriquenhos pelo menos aqueles desta diocese, fazer um
apelo para a condição dos cristãos para que façam um discernimento sério dos candidatos e votem”.
As eleições presidenciais na Costa Rica serão eleições nacionais e se realizarão em 2 de fevereiro de 2014
(primeiro domingo de fevereiro segundo a Constituição) para eleger o Presidente da Costa Rica, o vice-presidente
e os membros da Assembleia Legislativa. Pela primeira vez poderão votar os costarriquenhos residentes fora do
país (cerca de 200 mil). Também os 50 mil imigrantes com cidadania são considerados um grupo decisivo para
estas eleições. Dom Gabriel Enrique Montero tomará posse como Bispo da Diocese de San Isidro de El General
em 1º de março próximo. (CE) (Agência Fides, 08/01/2014)
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