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AMÉRICA/BRASIL - “Fraternidade e tráfico humano”, uma luta contínua
contra esta chaga
Brasília (Agência Fides) – Amanhã, 5 de março, quarta-feira de cinzas, a Conferência nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) abrirá oficialmente em Brasília a Campanha da Fraternidade 2014, que este ano propõe o tema
“Fraternidade e tráfico humano”, com o lema “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gálatas 5,1). O evento
será transmitido ao vivo pelos principais meios de comunicação católicos.
A nota enviada à Agência Fides pela CNBB refere que o lançamento da Campanha será presidido pelo Bispo
Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner, com a participação de
representantes do governo, da sociedade civil e das comunidades religiosas. Na ocasião, será lida a mensagem do
Papa Francisco para a Campanha 2014.
O cartaz da Campanha da Fraternidade quer ilustrar a crueldade do tráfico de seres humanos. Os punhos
acorrentados e erguidos simbolizam a situação de domínio e de exploração de irmãos e irmãs vítimas do tráfico e
de sua impotência. A mão que segura as correntes é a força coercitiva do tráfico, que explora as vítimas. A sombra
na parte superior do cartaz representa as violações à fraternidade e à solidariedade. As correntes rompidas e
envolvidas na luz querem recordar as pessoas que sofreram por este crime e esperam a libertação. Esta esperança
se nutre do abandono de Jesus Cristo sobre a cruz, para superar as situações de morte e, assim, garantir a liberdade
de todos. "É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gálatas 5,1), em especial os que sofrem injustiças, como
aquela atual, do tráfico de seres humanos, representada pelas mãos na parte de baixo do cartaz. (CE) (Agência
Fides, 04/03/2014)
> LINKS
O cartaz da Campanha: http://fidesorg.blogspot.it:
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