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AMÉRICA/VENEZUELA - Uma só voz de bispos, missionários e fiéis de todo
o país: queremos a paz!
Margarita (Agência Fides) – A Igreja Católica estará sempre pronta para ser mediadora, trabalhar e sobretudo
continuar a contribuir pela paz: foi o que disse o Bispo da Diocese de Margarita, Dom Jorge Anibal Quintero. É
somente uma voz entre muitas outras que chegaram à Agência Fides da Venezuela, onde missionários, bispos e
fiéis das paróquias espalhadas por todo o território numa só voz invocam a paz. Durante a celebração da
Solenidade de São José de Paraguachi, na Diocese de Margarita, Dom Jorge Anibal Quintero Chacón pediu a
Deus para que a Venezuela consiga encontrar logo o caminho de paz e os jovens estudantes obtenham o que
pedem manifestando pelas ruas: a segurança da paz e do futuro. O bispo reiterou que “a Igreja Católica é uma das
instituições que trabalha desde sempre pela paz e agora está disposta a mediar entre as partes”. Chegou a Fides um
apelo do Bispo da Diocese de San Cristóbal, Dom Mario Moronta, que pediu aos meios de comunicação uma
maior atenção, porque neste momento crítico “é importante informar com verdade”. “Reiteramos a nossa
preocupação pois o conflito começou há mais de um mês e chegou o momento de superar esta situação, não
somente através do diálogo, mas também com os fatos”, disse o Bispo, que exorta: “a violência deve acabar, as
autoridades devem respeitar as leis e os direitos humanos; se as pessoas querem protestar, devem fazê-lo
pacificamente”. As manifestações contra o governo continuam a se manchar de sangue: outras 3 pessoas
morreram, fazendo aumentar para 29 o balanço das vítimas desde o início dos protestos. Dois dias atrás, no Estado
de Tàchira, onde tudo começou, foi preso o prefeito de San Cristobal, Daniel Ceballos, membro da oposição. (CE)
(Agência Fides, 21/03/2014)
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