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Entrevista realitzada a Mons. Juan Carlos Bravo, bisbe d’Acarigua-Araure, una
diòcesi veneçolana
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Ajuda a l’Església Necessitada (AEN) és una fundació pontifícia que serveix a l’Església
catòlica en la seva tasca evangelitzadora a tot el món, principalment a les comunitats més
necessitades, discriminades o perseguides. Fa campanyes de sensibilització, de pregària i de
caritat i informa de la realitat de l’Església que pateix. Cada any ﬁnança més de 5.000
projectes pastorals a més de 140 països. Enguany centra els seus esforços a Veneçuela, on hi
ha gent que està morint per la manca de medicines, de serveis públics, de menjar. Mons.
Juan Carlos Bravo, bisbe d’Acarigua-Araure, ha visitat Catalunya per denunciar la situació a
Veneçuela.
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Com es vehicula l’ajuda a través de l’AEN?
Els bisbes hem presentat projectes com pous d’aigua, plantes generadores d’energia,
formació… A AEN els revisen, els aproven i envien els recursos. El bisbe és el responsable de
l’execució del projecte i ha de lliurar els comptes a l’AEN, perquè aquests informin els seus
benefactors. La caritat ha d’estar organitzada i ser transparent perquè la gent se senti
respectada i valorada.

Li resulta més fàcil ajudar el poble ara, com a bisbe?
Sóc un home camperol i de barri. No busco el facilisme a la meva vida. Ser bisbe ajuda una
mica perquè tens cert poder o estatus que pots utilitzar per a tu mateix o per al bé dels
altres. Jo busco el bé dels altres.

Per què és tan necessària la tasca d’AEN?
Amb el seu ajut experimentem la fraternitat i l’Església. Valorem que membres d’AEN hagin
estat a Veneçuela: han vist el patiment i la pobresa, famílies de nens sols, malalts, famílies
senceres desnodrides… La nostra esperança està en Jesús, per això els hem demanat 5.000
bíblies. La gent aconsegueix la seva fortalesa en Crist i ho comparteix amb els altres. És bo
que tot el món trobi en Jesús una raó per continuar vivint.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají y Martín per al Full Dominical del 19 de gener
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