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AMÉRICA/COLÔMBIA - SEMANA DA PAZ 2003: “ A RECONCILIAÇÃO,
HORIZONTE DA PAZ” – O ESFORÇO CONTÍNUO DA IGREJA COLOMBIANA
PELA RECONCILIAÇÃO NACIONAL COMO VIA PARA A CONSTRUÇÃO DA
PAZ
Bogotá (Agência Fides) – O Episcopado colombiano refletiu sobre as suas responsabilidades pastorais diante do
conflito armado colombiano. Esta reflexão permitiu à Igreja de compreender melhor a realidade do conflito
armado, afirmar os princípios fundamentais da ação eclesial pela paz e de estabelecer os compromissos que
devemos assumir na busca da convivência fraterna entre todos os colombianos”: assim afirmou o Arcebispo de
Bogotá e Presidente da Conferência Episcopal da Colômbia, Cardeal Pedro Rubiano Sáenz, em sua conferência
sobre o tema “A Igreja na Colômbia e a paz”, apresentada durante o Meeting Internacional de Aachen
(Alemanha).
O Cardeal Rubiano revelou que o “esforço da Igreja colombiana em favor da paz não é simplesmente conjuntural,
mas constante”, e corresponde a um compromisso que deriva da sua própria missão. “ Nos últimos anos foram
promovidos seminários, laboratórios e encontros de formação, iniciativas para favorecer a identificação e a
assimilação dos valores indispensáveis à superação da violência e à construção fraterna, assim como campanhas
de mobilização civil em favor da vida, da justiça e da paz”. a Igreja colombiana pagou com o sangue o seu
compromisso em favor da paz: “ Nos últimos anos, foram vítimas desta violência dois Bispos (Dom Jesus
Jaramillo e Dom Isaías Duarte Cancino) e aproximadamente 60 padres, religiosos e religiosas, além de alguns
pastores de outras igrejas cristãs”, ressaltou o Cardeal.
Entre as iniciativas a nível nacional para a construção da paz, promovidas pela Conferência Episcopal através do
Secretariado nacional da Pastoral Social, merece destaque a “Semana da Paz”: uma semana de reflexão que
pretende reforçar o compromisso de todos os cidadãos pela busca da paz. Para tanto, os requisitos são a verdade, a
misericórdia, a justiça e a liberdade.
A Semana da Paz é celebrada todos os anos no mês de setembro, em concomitância com a festa de São Pedro
Claver e o Dia Nacional dos Direitos Humanos (9 de setembro). Em 2003, a Semana da Paz esteve em curso entre
7 a 14 de setembro com o tema “A reconciliação, horizonte da paz”.
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O texto completo da conferência do Cardeal Pedro Sàenz, em espanhol, está disponível em nosso site.:
http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/colombia_121003.html:
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