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AMÉRICA/VENEZUELA - Igreja e governo: juntos pela vida e pela paz
Margarita (Agência Fides) – O Bispo da Diocese de Margarita (Venezuela), Dom Jorge Anibal Quintero Chacón,
informou à imprensa local que a Igreja espera ser convocada para estabelecer um projeto comum com as
autoridades e trabalhar juntos no Movimento pela Paz e a Vida.
O Movimento pela Paz e a Vida é uma iniciativa do governo lançada em 14 de abril de 2013 para preservar a vida
dos venezuelanos promovendo uma cultura em favor da convivência pacífica e solidária.
“Este movimento é um convite aos venezuelanos a desempenhar um papel de primeiro plano na participação da
construção de alternativas e soluções ao problema da violência e insegurança, desmistificando a ideia de que esta
é uma tarefa exclusiva das forças policiais do Estado”, consta na apresentação no site.
“Terminamos e apresentamos o plano pastoral diocesano que promove o respeito e o amor ao próximo. O
Movimento pela Paz e a Vida apresenta iniciativas semelhantes às nossas, esperamos que nos convoquem”, disse
ontem o Bispo de Margarita em coletiva de imprensa. O Prelado destacou que a Igreja sempre trabalhou para
promover a paz e a harmonia das nações baseada no respeito recíproco.
“80% da população desta região é católica”, escreve o Bispo na nota enviada à Fides. “Assim, a participação da
Igreja em um plano pelo desarmamento cidadão ou na resolução dos conflitos deve ser uma prioridade para as
autoridades do Estado”.
“Apelo às autoridades regionais, convido os 11 prefeitos da região a conhecer os sacerdotes de nossas 29
paróquias, a fim de que possam nos envolver em seus projetos”, concluiu Dom Quintero Chacón.
Nos últimos anos, aumentou na Venezuela o número de crimes em várias cidades, enquanto uma parte dos
criminosos comuns estão fazendo um ‘salto de qualidade’, criando bandos organizados, o que alimenta
ulteriormente a onda de violência.
(CE) (Agência Fides, 30/01/2014)
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