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AMÉRICA/MÉXICO - Saber apreciar as tradições e o dom da fé: mensagem
aos emigrantes que volta à casa no Natal
Querétaro (Agência Fides) – "Emigrar em um país estrangeiro foi a ocasião que voluntária ou involuntariamente,
a Providência lhes deu para viver uma vida melhor. Esta oportunidade os levou a desempenhar um trabalho duro,
na solidão, na dor, na doença e no fato de ser estrangeiros em uma cultura em um país que não é seu”. São as
palavras de Dom Faustino Armendáriz Jiménez, Bispo de Querétaro, em sua mensagem aos migrantes mexicanos
que voltam à casa para passar as férias de Natal com as famílias.
“Esta experiência – continua o Bispo na nota enviada à Agência Fides – os levou a observar pessoalmente que
nossas sociedades estão vivendo, como nunca antes na história, processos de recíproca interdependência e
interação em nível global que comportam elementos negativos, mas têm como objetivo melhorar as condições de
vida da família humana não apenas no campo econômico, mas também na política e na cultura”.
Dirigindo-se aos migrantes mexicanos, que são sempre mais numerosos, o Bispo prossegue: “O mundo pode
melhorar somente se a atenção principal for dirigida à pessoa, se a promoção da pessoa for integrada em todas as
suas dimensões, inclusive a espiritual; e se ninguém for abandonado, incluindo os pobres, os doentes, os
prisioneiros, os vulneráveis, os estrangeiros. Devemos ser capazes de passar da cultura do rechaço à cultura do
encontro e da acolhida”.
Enfim, Dom Armendáriz fez votos que “esta experiência de voltar à casa os ajude a apreciar o que cada um é, as
tradições e a cultura que vocês herdaram de seus pais, em especial o dom da fé e sobretudo, reforce as bases de
sua vida cristã”. (CE) (Agência Fides, 20/12/2013)
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