FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/VENEZUELA - Mais um sacerdote assassinado na América Latina
Barquisimeto (Agência Fides) - Outro sacerdote foi morto em um país da América Latina: pe. José Ramón
Mendoza, 44 anos, foi assassinado na noite de domingo, 17 de fevereiro, no estado de Lara, na Venezuela (a cerca
de 400 km de Caracas). Pe. Mendoza estava percorrendo a rua que conduz ao bairro El Manzano, no município de
Irribarren, quando foi interceptado por um grupo de delinquentes que se aproximaram de seu carro enquanto
estava parado no sinal. Ao ver os bandidos, o sacerdote – segundo informações da polícia, reagiu acelerando e foi
atingido por um tiro na cabeça. Pe. Mendoza foi encontrado no cruzamento das ruas Uruguay e La Riberena, onde
ocorreu o episódio. As primeiras notícias do trágico evento foram publicadas pelo jornal local El Informador, que
descreveu o crime como uma tentativa de furto do carro, terminada em tragédia. As autoridades locais abriram um
inquérito para indagar sobre o caso.
Segundo uma nota enviada à Agência Fides, padre José Mendoza era pároco de San Juan Evangelista, no bairro
Brisas de El Obelisco.
O Arcebispo de Barquisimeto, Dom Antonio José López Castillo, esteve no Instituto Médico Legal para
reconhecer o corpo e disse ao grupo de fiéis que estavam reunidos no local: “Pe. Mendoza era um homem de
oração. A violência não é o caminho para se percorrer. Romperam a vida de um ministro de Deus. Quem fez isto
tirou a vida de um inocente”. A Arquidiocese emitiu um comunicado convidando todos a respeitar a vida, e
exortando as autoridades a deter a violência. Em 2010 foi morto outro sacerdote no estado de Bolivar. Na
América Latina 4 sacerdotes foram assassinados desde o início de 2013 (Veja Fides 05/02/2013). (CE) (Agência
Fides, 19/2/2013)
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