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AMÉRICA/MÉXICO – Caravana das mães: “a Igreja condena qualquer
forma de violência, contra todos, inclusive os migrantes” diz o Bispo de
Córdoba
Veracruz (Agência Fides) – “A Igreja católica condena todas as formas de violência, contra qualquer um,
inclusive imigrantes. Por isso, nos unimos na oração para pedir que as tragédias que acontecem em suas viagens
tenham fim”: assim se expressou Dom Eduardo Patiño Leal, Bispo de Córdoba, Veracruz (México), após a
celebração da Imaculada. O Bispo recordou a Caravana das mães centro-americanas, que chegará esta semana à
comunidade de La Patrona, em Amatlán de Los Reyes, nova etapa da longa viagem em busca de seus filhos (veja
Fides 06/12/2013).
Depois de celebrar a Missa na Catedral de Córdoba, em coletiva de imprensa, Dom Patiño Leal condenou as
violências a que são submetidos os migrantes centro-americanos que atravessam o México, destacando o fato que
lhes é sempre cobrada uma propina para viajar sem problemas no trem. “Isto nos deve levar a pensar – reiterou o
Bispo -, porque nós pedimos respeito pelos cidadãos mexicanos nos Estados Unidos, mas antes devemos dar
exemplo, devemos ser coerentes”.
Segundo a nota enviada à Fides, Dom Patiño Leal lamentou que embora esteja em andamento no México uma
reforma da imigração, as disposições não são aplicadas, e citou o fato que se continua a perseguir os imigrantes
ilegais como criminosos e que seus direitos humanos não são respeitados. O Bispo concluiu reafirmando que o
clero vai continuar a defender os direitos de todas as pessoas, não obstante as ameaças que recebe, pois “a coisa
mais importante é continuar a combater”. (CE) (Agência Fides, 10/12/2013)
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