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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - Migrantes e empenho pastoral da Igreja:
encontro dos Bispos sobre a situação na América Central
Washington (Agência Fides) – Os delegados das Conferências Episcopais de Estados Unidos, México e dos países
da América Central e do Caribe se encontrarão na próxima semana na República Dominicana para analisar o
impacto da migração na região: é o que se lê numa nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal dos
Estados Unidos. O encontro, que se realizará de 28 a 30 de maio, "estudará como trabalhar juntos para agir
positivamente sobre a emigração" nesta região.
Uma parte fundamental deste diálogo será dedicada, entre outras coisas, ao tratamento dos migrantes nos países
de destino e de trânsito, ao impacto da saída de suas comunidades e "às implicações dessas realidades no trabalho
pastoral da Igreja". No final do evento, está prevista a publicação de uma declaração com recomendações para a
cooperação regional entre os governos sobre este tema.
A delegação estadunidense será guiada pelo Arcebispo de Los Angeles, Dom José H. Gomez, como Presidente da
Comissão para as Migrações da Conferência Episcopal, ao qual se unirá o Bispo de Little Rock, Arkansas, Dom
Anthony B. Taylor. Entre aqueles que confirmaram sua participação, estão os Bispos da República Dominicana,
sede do evento, o Arcebispo Rafael Romo Muñoz de Tijuana (México), Dom Alvaro Ramazzini (Guatemala),
Dom Gregorio Rosa Chavez (El Salvador), Dom Arturo Gonzalez (Cuba), Dom Yves Pean (Haiti), Dom Pedro
Hernandez (Panamá), Dom Jose Grullon (Dominican Republic), Dom Angel San Casimiro (Costa Rica), o
Arcebispo Pablo Varela (Panamá), e os Bispos Maurus Muldoon e Juan José Pineda (Honduras).
Segundo os dados reunidos pela Agência Fides, a violência contra os emigrados produz o maior número de
mortos na América Central: somente no México (veja Fides 20/04/2012), nos últimos quatro anos 80 mil
emigrantes foram sequestrados e mortos por grupos criminosos. (CE) (Agência Fides, 24/05/2012)
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