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AMÉRICA/MÉXICO - Chega de extorsão e ameaças a sacerdotes e
paróquias: denúncia do Bispo de Cuernavaca
Morelos (Agência Fides) - Um sacerdote foi vítima de extorsão, ameaças de morte, e objeto de uma tentativa de
homicídio: um episódio que causou grande preocupação a Dom Ramon Castro Castro, Bispo de Cuernavaca,
diocese onde ocorreu o episódio. Segundo a Agência Fides, ontem o Bispo no final da missa celebrada na
Catedral de Cuernavaca, declarou: "Foi uma experiência ruim e muito forte: eu falo de extorsão e ameaças de
morte, que se tornaram uma tentativa de homicídio. Além deste caso, a extorsão ocorreu também em outras
paróquias, em particular com ameaças por telefone. Neste caso, no entanto, os agressores foram pessoalmente
ameaçar e dizer: paga ou te matamos". Dom Ramon Castro Castro, justamente para a segurança do sacerdote
envolvido, não quis revelar o nome ou a paróquia à qual pertence o padre. Como referem a Fides fontes locais, a
violência social é difundida no Estado de Morelos, no centro-sul do México. Dom Castro Castro pôde constatar
esta triste realidade durante as visitas às paróquias que está realizando neste mês de julho: é a sua primeira visita
pastoral para conhecer o território, enquanto acaba de ser nomeado Bispo desta diocese. O Bispo referiu: “O que
encontrei nas dez paróquias que visitei é um grande amor por Deus e também uma grande esperança da
população. Peço a Deus para que todos os fiéis e toda a comunidade civil diocesana vejam o Bispo como
instrumento de Deus para contribuir a encontrar a paz social. Necessitamos desta paz para poder caminhar
serenamente pelas ruas. A violência e a insegurança devem desaparecer: todos me pedem isso”. A violência no
México se tornou o maior problema do país, ligado principalmente aos cartéis de droga e aos grupos criminosos.
(CE) (Agência Fides 22/07/2013)
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