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AMÉRICA/MÉXICO - Os Bispos de Veracruz pedem o fim da violência e
solidariedade com Tuxpan
Veracruz (Agência Fides) – As oito dioceses do Estado mexicano de Veracruz publicaram uma mensagem
conjunta pedindo o fim da insegurança e violência. No texto, publicado no terceiro domingo do Advento, os oito
Bispos deploram o assassinato de dois sacerdotes da Diocese de Tuxpan (veja Fides 30/11/2013), bem como os
atos de violência perpetrados contra as comunidades de Veracruz e contra os migrantes que atravessam este
território para chegar aos Estados Unidos. Eles também apontam que, apesar dos esforços, não é possível erradicar
o crime organizado.
"Não obstante a luta contra o crime organizado no México continua – ressalta o documento enviado à Agência
Fides - em algumas áreas do país permanecem níveis muito preocupantes de violência, uma crise da lei, a
impunidade e a corrupção que leva à ruptura do tecido social. As famílias são ameaçadas por sequestros, extorsões
e pela política criminal. Neste ambiente em que vivemos, somos solidários com a Diocese irmã de Tuxpan " .
O documento recorda a situação dos migrantes e dos pobres com estas palavras: "Dirigimos a nossa atenção para
o outro lado da nossa realidade: referimo-nos à dor e angústia experimentada por muitos de nossos irmãos,
especialmente migrantes, camponeses, jovens, famílias, religiosos, religiosas e sacerdotes que são desfavorecidos,
que sofreram duras provações decorrentes de pecado social que se manifesta com muitas facetas, como a
violência, a injustiça, a corrupção, a idolatria do dinheiro, o desprezo pela vida e a desagregação da família". Os
bispos sublinham: "por trás de todos esses eventos há um denominador comum: a distância, a ignorância ou
esquecimento de Deus que Jesus veio nos revelar".
O documento se conclui desejando aos governantes de ter a coragem de procurar sempre o bem comum, e com a
bênção dada pelos bispos das Dioceses de Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, San Andrés Tuxtla , Córdoba,
Colima, Tuxpan e Papantla. (CE) (Agência Fides, 16/12/2013)
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