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AMÉRICA/CHILE - Peru e Chile, povos irmãos
Santiago (Agência Fides) – "A Igreja está estreitamente ligada à vida dos nossos povos. De fato, com a riqueza e a
diversidade das culturas indígenas, o dom da fé cristã é um dos fundamentos da identidade e da unidade da nossa
realidade histórica e cultural, que fecunda cada cultura e é capaz de fazer com que nos tornemos irmãos". Com
essas palavras, as Conferências Episcopais do Chile e do Peru reafirmaram, em julho de 2013, o interesse da
Igreja de ambos os países de continuar a cultivar relações fraternas bilaterais.
Daqui poucas semanas se saberá a sentença da Corte Penal Internacional de Haia sobre a controvérsia do confim
marítimo entre os dois Estados (veja Fides 20/07/2013) e por este motivo a Conferência Episcopal Chilena
começou a publicar em seu site artigos das duas Igrejas locais e de vários grupos católicos sobre a relação entre
esses dois povos.
Segundo a nota enviada à Agência Fides pelos Bispos do Chile, um aspecto importante que os Bispos chilenos e
peruanos destacam é que "o estado atual do processo jurídico entre os nossos países, no que diz respeito à
fronteira marítima, nos convida a olhar com uma perspectiva histórica o nosso relacionamento". Assim, os Bispos
dos dois países consideram que as autoridades dos respectivos Estados “se empenharam ao pleno respeito e à
observância da sentença da Corte Penal Internacional. Entre outros fatores, a relação entre os nossos povos é
fundado no respeito dos acordos recíprocos e está sujeito ao direito internacional".
A nota destaca ainda que os Bispos apreciam o papel dos meios de comunicação social, “que demonstraram
sentido de responsabilidade ao enfrentar este tema”, e ao mesmo tempo os encorajamos “a cultivar uma
preocupação eficaz para os problemas de integração entre os nossos povos nas várias áreas e manifestações". (CE)
(Agência Fides, 09/01/2014)
> LINKS
O site da Conferência Episcopal chilena: http://www.iglesia.cl:
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