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AMÉRICA/MÉXICO - "Servir o povo e não servir-se do povo": a
advertência do Bispo de Tepic no início da campanha eleitoral
Tepic (Agência Fides) - "Todos aqueles que têm responsabilidades devem servir o povo e não servir-se do povo”,
advertiu Dom Luis Artemio Flores Calzada, Bispo da Diocese de Tepi. "É óbvio que não há decepção entre os
cidadãos por causa das ações dos governantes, porque quando se trata de políticos, as pessoas geralmente pensam
na corrupção. No entanto, eu acho injusto generalizar, porque há entre eles pessoas com princípios e valores" e ,
nesse sentido, o bispo convidou a população a escolher bem entre aqueles que têm uma boa conduta de vida.
Segundo informações enviadas à Agência Fides, o Bispo falou à imprensa no início da campanha eleitoral no
estado de Nayarit, do qual Tepic é a capital. O Nayarit é um estado mexicano situado na costa oeste com vista
para o Oceano Pacífico e com uma população de mais de um milhão de habitantes.
No dia da eleição, 6 de julho, serão escolhidos 20 prefeitos, 138 representantes regionais e 18 deputados. Embora
se espera que a campanha tenha o seu tempo forte a partir de 28 de abril (data do encerramento das listas políticas)
já agora foi oficialmente aberto o processo eleitoral.
O Bispo de Tepic ressaltou que "não há desilusão porque muitas promessas não foram cumpridas, não se
respondeu às aspirações do povo", e , em seguida, disse: "Eu quero lembrar que os nossos políticos são eleitos
para servir o povo e devem governar com o povo, ouvindo suas exigências".
"A Igreja não pode ficar de fora dessas situações", disse Dom Flores, afirmando que seu papel é orientar o povo e
a sociedade, onde também estão presentes os partidos políticos, e todos devem ser coerentes, "porque às vezes a
palavra não corresponde aos fatos, e por isso é preciso trabalhar duro". (CE) (Agência Fides, 19/02/2014)
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