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AMÉRICA/ARGENTINA - Sacerdote ameaçado de morte retorna à capital
para continuar sua batalha contra a droga
Buenos Aires (Agência Fides) - O sacerdote José María "Pepe" Di Paola, que tempos atrás deixou o bairro
Barracas, da capital argentina, ameaçado por traficantes de drogas, voltará a Buenos Aires para prosseguir seu
programa de prevenção e recuperação de toxicômanos. “Trata-se de continuar a acompanhar pessoas com estas
dependências e em luta contra este flagelo, que mata tantos inocentes em poucos meses. Sinto-me chamado a este
dever na Igreja” – disse o sacerdote.
A nota enviada à Agência Fides refere que Pe. Di Paola deixou Barracas há quase três anos para ir à cidade de
Campo Gallo, na Diocese de Añatuya, por ter recebido ameaças de morte dos traficantes de droga por causa de
sua batalha contra o vício. Justamente na paróquia de Nossa Senhora de Caacupé iniciou a comunidade "Hogar de
Cristo", para reinserir adolescentes e jovens viciados em drogas na sociedade. Agora, retorna a Buenos Aires,
explicou, “para continuar a missão não completada”. Mesmo que o sacerdote não tenha dito para onde irá, fontes
da Igreja referiram à Igreja local que estará no território da Diocese de Lomas de Zamora.
Pe. Di Paola é um dos sacerdotes que levantaram a voz contra a iniciativa legislativa de legalizar as drogas
consideradas “recreativas”, especialmente a marijuana, e permitir a cultivação, mas sempre reiterou sua posição
de não criminalizar o toxicômano. A grande Buenos Aires sofre muito o problema da droga, tanto que a Igreja
insistiu, inclusive ultimamente (cfr. Mensagem dos Bispos para Natal, veja Fides 04/12/2012) para lutar contra
este flagelo. (CE) (Agência Fides, 18/12/2012)
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