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AMÉRICA/MÉXICO - Apelo da Diocese de Zamora pelo sacerdote
desaparecido desde 27 de dezembro
Zamora (Agência Fides) – A Diocese de Zamora, no México, enviou à Agência Fides um apelo para rezar por Pe.
Santiago, do qual não se sabe mais nada. Pe. Santiago Álvarez Figueroa, 27 anos, em 27 de dezembro foi celebrar
a missa em Jacona, perto de Jiquilpan. Depois da celebração o sacerdote telefonou para a casa de seus pais para
avisá-los que chegaria logo, mas nunca chegou. A polícia patrulhou o percurso feito de carro pelo sacerdote,
descartando a possibilidade de um acidente.
Lê-se na declaração da diocese: "As autoridades competentes fizeram o seu trabalho de busca até 29 de dezembro,
data em que a queixa foi apresentada à procuradoria de Zamora, mas até agora tudo foi inútil: nada se sabe.
Quantas famílias, como a de Pe. Santiago, sofreram situações semelhantes. Quanta dor experimentada e quantas
lágrimas foram derramadas sem ter respostas satisfatórias! Aos responsáveis pelo desaparecimento de Pe.
Santiago pedimos: pelo amor de Deus, restituam saudável um filho a sua mãe, um irmão aos seus irmãos, um
sacerdote para comunidade, um amigo aos jovens!"
Pe. Santiago, sacerdote da Diocese de Zamora, foi ordenado em 16 de dezembro de 2011. Era um dos três
sacerdotes que se dedicam na promoção das vocações sacerdotais nas famílias e ambientes frequentados por
jovens e adolescentes. Zamora, Michoacán se encontra numa área muito envolvida no conflito entre os cartéis da
droga no México. Jacona se encontra no confim entre Michoacán e Jalisco, onde o cartel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG) briga pelo poder com o Los Caballeros Templarios. Este conflito causou a morte de muita
gente envolvida nas gangues, mas também de muitas pessoas inocentes, além de centenas de desaparecidos dos
quais nem mesmo a polícia consegue definir um número. (CE) (Agência Fides, 11/01/2013)
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