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AMÉRICA/MÉXICO – Não a Halloween: “devemos valorizar as nossas
tradições”, pede o Bispo de Aguascalientes
Aguascalientes (Agência Fides) – Por ocasião da festividade de Todos os Santos e do Dia de Finados, 1o e 2 de
novembro, o Bispo de Aguascalientes, Dom José María de la Torre Martin, convidou os fiéis e toda a comunidade
a preservar e promover as próprias tradições cristãs e a não favorecer a difusão da "festa de Halloween",
considerada parte de uma nova cultura consumista e um ‘business’ do terror.
Na nota enviada à Agência Fides, o Bispo destaca que "Hollywood certamente contribuiu para a difusão de
Halloween com uma série de filmes nos quais a violência e o crime criam no espectador um estado morboso de
angústia e ansiedade”. “Como se não houvesse violência em nossas ruas”, comentou o Bispo, que poucos dias
atrás denunciou a “crescente onda de violência e insegurança que se vive no país” (veja Fides 29/10/2013).
Halloween “visa também encorajar a imitação de hábitos estadunidenses, somente porque este país tem fama de
ser superior”, acrescentou. Dom José María de la Torre Martin ressalta que a festividade de finados é uma
tradição muito enraizada na cultura do povo mexicano: além de recordar os mortos, deveria também ser ocasião
de refletir sobre o significado de nossa existência. A fé cristã olha além do túmulo, é uma fé que crê na vida
eterna. “Convido todos a colher esta oportunidade e compartilhar com as crianças e os jovens o sentido desta
celebração”, exortou o Bispo, recordando que “precisamos valorizar a riqueza de nossas tradições que continuam
a ser transmitidas às novas gerações”. Enfim, encorajou aqueles que montam os chamados “altares dos mortos”
em paróquias, escolas e locais de trabalho, seguindo a tradição mexicana. (CE) (Agência Fides, 31/10/2013)
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