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AMÉRICA/MÉXICO - "Família além fronteiras": os Bispos anunciam um
documento sobre os imigrantes
El Paso (Agência Fides) - Os bispos das dioceses de fronteira do México, Texas e Novo México, publicaram uma
mensagem dirigida aos católicos e a todas as pessoas de boa vontade, no final da reunião do segundo encontro
deste ano, realizado nos dias 7 e 8 de setembro. No texto, enviado à Agência Fides pela Conferência Episcopal
Mexicana, os bispos afirmam que expressam "nossas preocupações sobre a situação de milhões de pessoas sem
documentos que emigram para os Estados Unidos. Estamos particularmente preocupados com o envolvimento de
muitas famílias que foram divididas pela falta de uma adequada reforma sobre a imigração. Atualmente, a parte
mais danificada é composta de milhares de crianças e jovens que são privados de seus pais e outros membros da
família", afirma o documento.
O texto recorda a situação atual: "Estamos num momento em que os líderes dos Estados Unidos irão enfrentar a
questão da reforma da imigração como uma prioridade. Como pastores, queremos contribuir para este momento
de reflexão e ação com uma carta em que iremos apresentar, no momento oportuno, intitulada “Família além
fronteiras".
No final do texto, os bispos renovam um apelo: "Com todo o respeito, nos dirigimos também aos responsáveis
pela implementação da reforma de imigração nos Estados Unidos para que façam todos os esforços em seu
trabalho, com a consciência da dignidade humana própria de cada emigrante, e como eles contribuem para o
progresso e desenvolvimento do país".
Por muitos anos, a Igreja está comprometida com o respeito pelos migrantes e seus direitos, especialmente em
áreas de fronteira (veja Fides 5/11/2008) e lançou várias campanhas para pedir às autoridades para intervirem
sobre o tema (veja Fides 9/03/2011). (CE) (Agência Fides, 12/09/2013)
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