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AMÉRICA/ARGENTINA - “É impossível nos acostumar com a droga e
violência”, tem início a Assembleia Episcopal
Buenos Aires (Agência Fides) – Teve início, em 5 de maio, em Buenos Aires, a 107ª Assembleia Plenária dos
Bispos da Conferência Episcopal Argentina, presidida pelo seu Presidente, o Arcebispo de Santa Fe, Dom José
María Arancedo. Estão presentes todos os bispos do país. Na programação enviada à Agência Fides, é possível ler
os temas que serão abordados: partilha e análise da realidade pastoral e social, reflexão sobre a "Evangelii
Gaudium", pastoral da família (em vista do Sínodo Extraordinário), preparação do Bicentenário (2016) com um
Congresso Eucarístico Nacional, em Tucuman.
A assembleia abre os seus trabalhos com uma grande preocupação da Igreja pelo aumento do narcotráfico no país.
Droga e aumento da pobreza são os maiores problemas da população segundo os últimos estudos e pesquisas da
Universidade Católica Argentina (UCA).
Iniciando ontem as celebrações do mês dedicado à Virgem Maria, padroeira da Arquidiocese de Santa Fe com o
título de Nossa Senhora de Guadalupe, Dom José María Aranceto, questionado pelos jornalistas sobre a
importância e sobre os temas da Assembleia episcopal, respondeu assim: “O slogan da nossa festa que irá
responder: ‘Mãe, ajuda-nos a construir uma sociedade em paz, sem droga nem violência.” Dom Arancedo
recordou que a fé tem uma dimensão social, e reiterou: "Não podemos nos habituar a conviver com o delito da
droga e com a violência e, pior, a ficar indiferentes. Nossa Senhora de Guadalupe nos obriga a nos empenhar em
construir uma sociedade mais solidária e a continuar a seguir o seu exemplo: um empenho missionário para toda a
Igreja Latino-americana".
A Assembleia dos Bispos do ano passado já tinha pedido ao governo para dar prioridade ao grave problema social
da droga, chamando-a de “tragédia que destrói as famílias”. A Assembleia deste ano se concluirá no sábado, 10 de
maio, poucos dias antes das celebrações pela independência, em 25 de maio. (CE) (Agência Fides, 05/05/2014)
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