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AMÉRICA/VENEZUELA – Cristãos em oração para acompanhar a
Conferência nacional pela paz
Ciudad Guayana (Agência Fides) – O Bispo da diocese de Ciudad Guayana (Venezuela), Dom Mariano José Parra
Sandoval, e o Pastor da Igreja cristã de Jesus Cristo, Christian Sebastia, promoveram a celebração de um “Rito
pela paz” para acompanhar as negociações do governo central a fim de restabelecer a ordem e a paz. Segundo
informações apuradas pela Agência Fides, hoje, quarta-feira, 26, às 18h locais, diante da Catedral de Ciudad
Guayana, haverá uma celebração à qual estão convidados católicos e cristãos de diferentes denominações, muito
numerosos na região, para rezar juntos e se encorajarem para a construção de uma convivência pacífica e uma
comunidade sem violência.
Hoje, o governo do Presidente Maduro convocou a "Conferencia Nacional por la Paz" no Palácio Miraflores (sede
do governo), para a qual confirmaram presença delegações de muitos órgãos e instituições do país, como a
Conferência Episcopal da Venezuela (CEV). Segundo notícias divulgadas pela mídia, o principal opositor do
governo, Henrique Capriles, teria recusado o convite porque, a seu ver, o Palácio Miraflores não pode ser lugar de
diálogo e de paz por ser a sede de “planos de opressão”, e pediu que a Igreja católica seja a mediadora de
confiança nas negociações.
Na coletiva de imprensa para apresentar a iniciativa de oração, Dom Parra Sandoval repetiu que “devemos
respeitar as leis do país”, e reiterou “o direito ao protesto pacífico e à liberdade de expressão”, recordando que
nenhum tipo de violência ajuda a resolver os problemas.
Por sua vez, o Pastor Sebastia evidenciou que os episódios de violência se multiplicaram nos últimos dias e
deplorou que os cidadãos tenham preferido este caminho ao diálogo: “Os atos de violência, o vandalismo e a
intolerância alcançaram um nível exagerado. Todos devemos fazer a nossa parte para instaurar a paz”. (CE)
(Agência Fides, 26/02/2014)
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