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AMÉRICA/MÉXICO - “A evangelização num contexto de violência” no
centro da reflexão da Assembleia dos Bispos
Cidade do México (Agência Fides) – "Estamos fazendo a nossa obra de evangelização num contexto mais
violento em relação aos outros Estados e Dom Miguel (Dom Miguel Patiño Velazquez, Bispo de Apatzingán)
talvez se encontre na região mais difícil e controvertida do país", afirmou o Bispo da diocese de Zamora, Dom
Javier Navarro numa nota enviada a Fides, comentando a situação do México na abertura da 96ª Assembleia
Plenária da Conferência Episcopal Mexicana (CEM). Uma realidade que foi referida na abertura do evento na
mensagem do presidente da CEM, Cardeal José Francisco Robles Ortega, Arcebispo de Guadalajara, que
expressou o sentimento dos pastores: "Muitos irmãos e irmãs sofrem condições dramáticas por causa da injustiça,
da desigualdade, da marginalização, da pobreza, da migração, da confusão, do aumento da violência e da
insegurança causada pela criminalidade organizada, pela corrupção e pela impunidade, como corajosamente
denunciaram alguns irmãos no episcopado".
De fato, não é a primeira vez que as autoridades da Igreja levantam a voz contra o aumento da violência. São
vários meses que Michoacan está cercada pela criminalidade organizada (veja Fides 05/06/2013). Até então,
porém, a resposta das autoridades foi ineficaz, destacou Dom Javier Navarro.
A dramática situação da região foi denunciada também por Dom Patiño Velazquez, Bispo de Apatzingán, numa
mensagem (veja Fides 30/10/2013) onde se fala abertamente de "um Estado falido" – o que induziu as autoridades
a reforçarem a segurança com elementos da polícia federal e do exército.
O Bispo de Zamora destacou que os Bispos não estão ameaçados, e portanto não devem calar nem aceitar acordos
com a criminalidade organizada. Ele anunciou que em 14 de novembro, durante a 96° Assembleia Plenária da
CEM, os bispos de Michoacan e Guerrero guiarão um fórum sobre como evangelizar num contexto de violência.
(CE) (Agência Fides, 12/11/2013)
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