UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA O PAÍS
Declaração da Comissão Permanente da Conferência Episcopal do
Chile
As eleições presidenciais deste Domingo decorrem num contexto de polarização, o
que se tem reflectido num clima de campanha agressivo e desqualificante que tem
fomentado o descontentamento com a política e tem muitas vezes impedido a
discussão aprofundada das questões fundamentais que interessam aos chilenos. Um
certo tom de moderação nas propostas e o reconhecimento dos erros por parte dos
candidatos é um aspecto positivo que temos visto nas últimas semanas.
Sabendo que a participação cívica é um dos pilares de qualquer sociedade
democrática, pedimos aos católicos e a todos os cidadãos que exerçam o seu direito
de voto nestas eleições. Votar em consciência, considerando os princípios cristãos
fundamentais para a ordem social e política, é um dever que cada um de nós é
chamado a assumir, mesmo quando as opções em jogo mostram insuficiências em
relação a esses mesmos princípios. Que possamos procurar na nossa decisão o maior
bem comum, que é o bem de todos os Homens e de todo o Homem.
No próximo Domingo teremos um novo Presidente da República e rezamos por ele e
pelo seu governo. Pedimos-lhe que governe para todos os chilenos, procurando
caminhos de diálogo, acordo, justiça e fraternidade. Pedimos aos dois candidatos que
honrem os valores democráticos, que aceitem a opinião dos cidadãos e que
colaborem, a partir do seu lugar, para construir uma comunida ede política cuja alma
seja a caridade social" (cf. Fratelli Tutti N° 188)
É bom ter presente, citando as palavras do Papa Francisco que, o Chile não se constrói
apenas através das acções dos seus políticos: "Todos os dias nos é oferecida uma nova
oportunidade, uma nova etapa. Não temos de esperar tudo daqueles que nos
governam, isso seria infantil. Dispomos de um espaço de co-responsabilidade capaz
de iniciar e gerar novos processos e transformações. Vamos desempenhar um papel
activo na reabilitação e alívio de sociedades feridas. Hoje temos uma grande
oportunidade de mostrar a nossa essência fraterna, de sermos outros bons samaritanos
que suportam a dor do fracasso, em vez de acentuar o ódio e o ressentimento” (Fratelli
Tutti N° 77).
A poucos dias do Natal, convidamos a rezar pela unidade do nosso país, contemplando
o Deus connosco que assume a nossa condição humana para que possamos viver como
irmãos e irmãs, que é o cântico que ecoa nestes dias:”Glória a Deus nas alturas paz na
terra aos Homens de boa vontade”, que nos encoraje no desafio de sermos
construtores de paz.
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