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AMÉRICA/COLÔMBIA - As FARC agradecem o Papa Francisco pelo
interesse com que segue as negociações de paz
Havana (Agência Fides) – As FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) pediram à Igreja católica
que continue a seguir, na onda de encorajamento expresso pelo Papa Francisco, as negociações de paz em
andamento em Havana, mas sem ter pressa de encerrá-las rapidamente, como alguns representantes do governo
gostariam, em vista das próximas eleições.
A nota recebida pela Agência Fides fala do pedido surpresa das FARC, expresso por seu porta-voz, Rodrigo
Granda, com estas palavras: “O Papa nunca disse que (o processo de paz) deve-se acelerar. O Papa disse esperar
“que ele tenha um bom fim”. Granda falou aos jornalistas durante uma breve coletiva de imprensa na 23ª sessão
da negociação com os representantes do governo da Colômbia, iniciada em 4 de abril em Cuba (veja Fides
31/03/2014).
As FARC agradeceram ao Santo Padre por ter-se referido ao conflito colombiano durante a breve conversa
realizada no Vaticano com a Ministra do Exterior, Maria Angela Holguin, que participou domingo, 27 de abril, da
canonização de João XXIII e João Paulo II. A nota enviada pela Conferência Episcopal Colombiana à Fides traz
as palavras do Santo Padre à Holguin: "diga ao Presidente que persevere no processo de busca da paz no país. Que
persevere em continuar a procurar a solução". A nota dos Bispos diz ainda que a Ministra havia encontrado o
Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolín, em 26 de abril, e que o Cardeal pediu informações sobre os
progressos do diálogo de paz que se realiza em Cuba. (CE) (Agência Fides, 29/04/2014)
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