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AMÉRICA/MÉXICO - “Intervir de modo eficaz para deter a violência em
Michoacán”: o pedido dos Bispos
Apatzingán (Agência Fides) – Os Bispos do México pediram às autoridades federais, estatais e municipais uma
ação urgente, rápida e eficaz contra roubos, sequestros, homicídios e subornos que ferem a dignidade e as
propriedades de muitas pessoas nas comunidades de Michoacán. Através de um comunicado enviado à Agência
Fides, a Conferência Episcopal Mexicana (CEM), na pessoa do seu Presidente, o Arcebispo de Guadalajara, Card.
Francisco Robles Ortega, e do Secretário-geral, o Bispo auxiliar de Puebla, Dom Eugenio Lira Rugarcía,
expressou o seu apoio à declaração feita por Dom Miguel Patiño Velazquez, Bispo de Apatzingán, que denunciou
poucos dias atrás a situação em que vivem as comunidades e a população no estado de Michoacan e,
especificamente, no vale de Apatzingán.
A região de Michoacan é, de fato, uma das mais violentas do México (veja Fides 06/08/2013), e várias vezes se
falou de um Plano Estratégico de Segurança (veja Fides 05/06/2013), mas a situação não mudou, ou melhor,
parece ter piorado dia após dia (veja Fides 07/08/2013).
O documento da Conferência Episcopal Mexicana denuncia a situação de violência em que vive a população e os
obstáculos colocados à ação pastoral da Igreja pelas ameaças do crime organizado. Os Bispos então lançam um
apelo por uma ação rápida e eficaz por parte das autoridades, convidando todos a deterem a violência e propondo
uma cultura de respeito do estado de direito e da paz. A Igreja, por fim, se empenha em reconstruir o tecido social
e assistir as vítimas da violência. (CE) (Agenzia Fides, 30/10/2013)
> LINKS
O documento da CEM em espanhol:: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/obispos_mexico_102013.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

