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AMÉRICA/VENEZUELA - "A situação do país não depende apenas de uma
problema político", disse Dom Parra Sandoval
Ciudad Guayana (Agência Fides) - "Para mim, a situação do país não depende apenas de um problema político,
mas de outros elementos que têm raízes profundas na sociedade. A família, por exemplo, a cada dia está cada vez
mais desintegrada, e nas famílias onde há violência as crianças aprendem a ser violentas e quando crescem
continuam a ser violentas. Uma família onde faltam os pais, começa a desmoronar, e do mesmo modo a
sociedade. Há uma profunda crise de fé e da família. A fé deve nos unir como família, porque somos filhos de
Deus. Não devemos atacar uns aos outros ou odiar porque pensamos de maneira diferente, mas temos que
respeitar uns aos outros": são as palavras do bispo da Diocese de Ciudad Guayana, Dom Mariano José Parra
Sandoval, relatadas na nota enviada à Agência Fides. Dom Parra Sandoval, entrevistado pela imprensa local por
ocasião da Semana Santa, foi convidado a comentar sobre o diálogo como solução para resolver a grave situação
em que se encontra o país. O bispo destacou que existem condições: "Eu não posso sentar e conversar com
alguém que me insulta. É preciso estabelecer condições para o governo, como punir a violência de ambos os
lados, porque quando eu vejo que a oposição vai acabar na prisão e não acontece isso para os seguidores violentos
do Governo que usam as gangues armadas para lutar contra a outra parte, então eu não acredito que haverá paz.
Na verdade, não pode haver paz quando um lado é punido e o outro faz o que quer, e eu digo isso não porque ouvi
dizer, mas porque eu vi".
Embora tenha começado oficialmente o diálogo de paz, os grupos de oposição esperam por gestos concretos que
expressam a disponibilidade do governo para fornecer uma solução para as demandas fundamentais da população.
(CE) (Agência Fides, 16/04/2014)
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