Nota Pública sobre a Festa de Nossa Senhora da Penha

Se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão! (Lucas 19,40)

A Comissão de Promoção da Dignidade Humana (CPDH) da Arquidiocese de Vitória -ES
manifesta o seu júbilo pela realização de mais uma festa de Nossa Senhora da Penha,
padroeira do Estado do Espírito Santo, justamente após este duro período de pandemia
vivida por todos nós. Neste sentido saúda toda as Autoridades Eclesiásticas que se
envolveram na organização e, em especial, a toda a sua Comissão Organizadora.
Particularmente manifesta a alegria pelo trabalho incansável do Vicariato para Ação
Social e Política da Arquidiocese que através das pastorais e dos organismos deram um
belo testemunho de fé e de compromisso com a justiça e paz, durante a Missa das
Pastorais Sociais.
Digno de referência para todos foi o trabalho desenvolvido por centenas de voluntários
que durante os festejos atuaram na arrecadação de gêneros alimentícios para a
Campanha Permanente contra a Fome e Pela Inclusão Social - Campanha Paz e Pão.
Manifestamos a nossa esperança de que os leigos e leigas de todas as nossas
comunidades possam se empenhar cada vez mais no fortalecimento desta Campanha
imprescindível neste momento de crise e de aprofundamento da fome e da miséria em
nosso país.
Por fim, cumprimenta aos Padres Kelder e Padre Vitor que durante os festejos de Nossa
Senhora da Penha, a partir da palavra de Deus e atentos à Doutrina Social da Igreja,
denunciaram as mazelas que atingem o nosso país, cobraram dos governantes maior
responsabilidade com a garantia dos direitos da população, especialmente a população
pobre, negra e periférica e reafirmaram a fidelidade às orientações emanadas do Papa
Francisco e da Arquidiocese de Vitória, para que sejamos uma igreja em saída,
missionária, samaritana e que renova cotidianamente sua opção preferencial pelos
pobres.
Vitória- ES, 02 de maio de 2022

Comissão de Promoção da Dignidade Humana - (CPDH)

