FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/REPÚBLICA DOMINICANA - Sem medo contra violência e
insegurança, as conclusões da Assembleia dos Bispos
María de la Altagracia (Agência Fides) – Na conclusão da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal
Dominicana (CED), os Bispos denunciam o clima de insegurança, a crescente violência, a chaga do tráfico de
drogas e os homicídios que continuam a ameaçar a sociedade dominicana, convidando todos os fiéis e homens de
boa vontade a não terem medo e a lutarem energicamente pela paz social e o respeito da natureza e do meio
ambiente.
“Assumindo como nosso o convite do Santo Padre, nós nos unimos a toda a Igreja em não ter medo e não permitir
que nos roubem a esperança”, escrevem os Bispos no texto conclusivo dos trabalhos, enviado à Fides pela diocese
de San Pedro de Macoris. “Em clima de comunhão eclesial – prossegue o comunicado – elegemos Dom Gregorio
Nicanor Peña Rodríguez, Bispo da diocese de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey como Presidente; Dom
José Dolores Grullón Estrella, Bispo da diocese de San Juan de la Maguana, como Vice-presidente”. Como
Secretário-geral, foi reconfirmado Pe. Carmelo Santana Jerez, e Vice-secretário, Joaquín Domínguez.
Os principais temas debatidos pelos Bispos na Assembleia, que farão parte do compromisso de toda a Igreja
dominicana nos próximos meses, são: diálogo com os representantes da Unión Nacional de Escuelas Católicas
(UNEC) sobre a atual situação das instituições educativas católicas; diálogo com o Ministério da Saúde para a
emergência das doenças contagiosas; programa de Alfabetização nacional e preparação da próxima Assembleia
geral do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), a ser celebrado em Santo Domingo, de 12 a 15 de maio
de 2015. (CE) (Agência Fides, 07/07/2014)
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