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AMÉRICA/PARAGUAI - Diálogo entre Igreja e autoridades civis sobre os
problemas da população, entre os quais a pobreza crescente
Assunção (Agência Fides) – O Presidente da República do Paraguai, Horacio Cartes, encontrou os Bispos da
Conferência Episcopal do país latino-americano, reunidos para sua Assembleia ordinária, para discutir vários
temas ligados à situação da nação. Dom Adalberto Martínez Flores, Ordinário Militar do Paraguai, referiu numa
nota enviada à Agência Fides que durante o encontro, ocorrido ontem, 6 de março, foram debatidas questões
específicas como o problema da terra, os cultivos, o progresso e a pobreza crescente (de modo especial na zona
rural).
O Presidente Horacio Cartes, que tinha sido convidado pelos Bispos a participar, se apresentou no segundo dia da
199a Assembleia plenária ordinária da Conferência Episcopal do Paraguai, acompanhado de alguns membros do
seu gabinete, entre os quais os ministros do Interior, da Saúde e da Justiça.
Dom Martinez, no seu papel de porta-voz, julgou positivo o esforço feito pelo governo para melhorar a situação
do país, sobretudo em relação à pobreza: "Conseguem-se fazer coisas boas, mas há ainda muito por fazer no país",
comentou falando à imprensa.
Em virtude das relações Igreja-Estado, segundo o artigo 24 da Constituição do Paraguai e com base na
independência, na cooperação e na autonomia, é normal para a Conferência Episcopal do Paraguai receber
autoridades civis ou solicitar encontros.
Justamente nesses dias, a população manifestou o seu total desacordo pelo modo como foi removido o Substituto
Procurador da Unidade Anticorrupção e criminalidade econômica, Carlos Arregui. Talvez por este motivo, o
Procurador geral do Estado, Javier Diaz Veron, interveio na primeira sessão da Assembleia da Conferência
Episcopal, em 5 de março, a fim de expor pessoalmente a situação, depois da preocupação manifestada pelos
Bispos por esta remoção inesperada. (CE) (Agência Fides, 07/03/2014)
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