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AMÉRICA/COSTA RICA - Bispos a deputados: “Vistam somente a camisa
da Costa Rica”
São José (Agência Fides) – “É necessário tirar a camisa dos partidos políticos e vestir somente a da Costa Rica”:
com esta metáfora, os Bispos da Costa Rica exortam os políticos eleitos no Parlamento a agirem pelo bem comum
e não por interesses próprios. Como informado à Fides, Dom Angel San Casimiro Fernandez, Bispo de Alajuela e
Secretário-geral da Conferência Episcopal da Costa Rica, exortou os eleitos a “deixar de lado as suas verdade, a
fim de que juntos, os 57 legisladores ajam na busca da verdade e do bem para toda a Costa Rica”. Dom Casimiro
Fernández se expressou depois da publicação do documento conclusivo da 107ª Assembleia Plenária da
Conferência Episcopal, que, a respeito das recentes eleições, convida todos os que não são engajados na política a
seguir valores como o respeito da dignidade humana e dos direitos humanos, sociais e econômicos de todos os
cidadãos. O diálogo Igreja-política prossegue no país em diversos níveis: Dom Gabriel Enrique Montero Umaña,
O.F.M. Conv, que será ordenado Bispo de San Isidro em 1º de março, (veja Fides 08/01/2014), encontrou-se com
o candidato-presidente da “Libertação Nacional”, Johnny Araya, recordando que “os cidadãos têm direito de
perguntar aos governantes por que não conseguiram reduzir a pobreza no país”, promessa amplamente repetida no
passado.
No voto de 2 de fevereiro passado, Costa Rica elegeu o Parlamento, mas terá que decidir em uma rodada em 6 o
próximo presidente entre Luis Guillermo Rivera Solís do partido “Accion Ciudadana” (que obteve na primeira
rodada 30.84%), e Johnny Araya Monge, do partido de “Libertação Nacional”, que conseguiu chegar a 29,64%.
(CE) (Agência Fides, 15/02/2014)
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