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AMÉRICA/MÉXICO – Respeitar a dignidade dos estrangeiros, novos
aspectos da pastoral dos migrantes
Zacatecas (Agência Fides) – Todos devemos respeitar a dignidade dos estrangeiros: foi o que reiterou o Bispo da
Diocese de Zacatecas (México), Dom Sigifredo Noriega Barceló, na conclusão do III Seminário de Pastoral
Migratória, que se realizou entre os dias 5 e 6 de setembro na diocese.
Numa nota enviada à Agência Fides pela Diocese de Zacatecas, se refere o auspício do Bispo: as reuniões sobre a
pastoral migratória permitem a criação de mecanismos finalizados ao respeito da dignidade dos estrangeiros que
atravessam o país e daqueles que deixam o estado mexicano para buscar melhores oportunidade nos Estados
Unidos.
O tema central do Seminário, onde foram analisados os problemas dos migrantes, era “Da partida até o retorno:
entre a falência e a esperança”. Dom Noriega Barceló afirmou que uma das novas preocupações da Igreja é saber
como apoiar os migrantes que regressam ao seu estado de origem, porque, mesmo que não pareça, “se trata de um
problema muito complexo a enfrentar”. “Estamos preocupados que não seja espezinhada sua dignidade e seus
direitos sejam respeitados. Não devem ser explorados por ninguém”, explicou o Bispo. “Existem muitas casas
para os migrantes e programas de apoio, mas existem também muitas dificuldades e, infelizmente, a criminalidade
que está por detrás de tudo isso está invadindo muitas habitações”, advertiu.
O Bispo de Zacatecas indicou ainda um problema novo: muitas das casas uma vez habitadas por latinos veem
agora a presença de pessoas de nacionalidade chinesa e de países do Oriente Médio, como Síria ou Iraque. (CE)
(Agência Fides, 09/09/2013)
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