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AMÉRICA/MÉXICO – Peregrinação anual dos jovens: mais de 32 mil rezam
pela paz
Guanajuato (Agência Fides) – “A fraternidade e a oração são os antídotos contra os males sociais que destroem
vidas, famílias e empresas”, disse Dom Christophe Pierre, Núncio apostólico no México, diante de cerca 32 mil
pessoas, quase todos jovens, reunidos para a XXXI Peregrinação Nacional Juvenil ao Monte Cristo Rey, em
Guanajuato, sábado, 25 de janeiro.
“Dê, Senhor, a paz a seu povo”, invocou Dom Pierre, que presidiu a Missa concelebrada por 3 Bispos (de León,
Querétaro e Nezahualcoyotl), e por 25 sacerdotes provenientes de diversas localidades do país. No Cerro del
Cubilete, o Núncio exortou os peregrinos a não ficarem indiferentes diante da realidade social e a enfrentar os
problemas como a criminalidade organizada, a reciclagem de dinheiro, a prostituição, o tráfico de seres humanos e
a violência, com os valores cristãos.
Durante a Missa, foram lembrados os jovens Giovanni Bosco e Cesar Fernando, mortos em 1975 durante uma
peregrinação ao Cerro del Cubilete, e o Cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo, morto em Guadalajara, Jalisco, em
1993. Foi também expressa solidariedade ao Bispo de Apatzingán, em Michoacan, Dom Miguel Patiño
Velázquez, que denunciou publicamente a violência sofrida pela população do estado devido às organizações
criminosas (veja Fides 17/01/2014).
Na nota enviada à Agência Fides, Victor Gutierrez, coordenador do movimento "Testimonio y Esperanza",
recorda que a 31a Peregrinação Nacional Juvenil deste ano teve como tema a oração pela paz no país, como indica
o slogan escolhido: “Pela paz, deixamos nosso sinal?”. A peregrinação envolve jovens provenientes de vários
estados do país, que percorrem a pé mais de 14 km, até o local onde está a estátua do Cristo Rei. (CE) (Agência
Fides, 27/01/2014)
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