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AMÉRICA/COLÔMBIA - Colombianos expulsos da Venezuela: os Bispos das
áreas de fronteira engajados para ajudá-los e pela paz
Cucuta (Agência Fides) – Os Bispos das dioceses situadas ao longo da fronteira entre Colômbia e Venezuela
receberam positivamente a iniciativa do Chefe de Estado venezuelano, Nicolas Maduro, de convocar uma
conferência de paz nacional para quarta-feira, 26 de fevereiro, com o objetivo de superar a crise social que há três
semanas já deixou mortos, feridos e um clima de violência geral no país. Esta crise, como informa a nota enviada
à Agência Fides por uma fonte local, está criando uma série de graves problemas inclusive na área da fronteira,
onde a população enfrenta a carência de alimentos e a interdição parcial das comunicações, além de acolher um
grande número de colombianos expulsos da Venezuela.
“Estamos preocupados pela situação dos colombianos que foram expulsos da Venezuela – disse o Bispo de
Cúcuta, Dom Julio César Vidal Ortiz -. Quando pegam os colombianos que têm família na Venezuela para
deportá-los, retiram seus documentos e os enviam à Colômbia, criando um conflito... Nós tentamos ajudá-los,
através do Banco Alimentar e dos padres Scalabrinianos, porque chegam aqui sem nada”.
O Bispo de Cúcuta, assinala a nota, acrescentou que “estamos rezando juntos e organizando um encontro eclesial,
pois temos a firme intenção de expressar, com a nossa presença, um testemunho de paz. Será uma reunião de
todos os Bispos das dioceses de fronteira da Venezuela, de Maracaibo a Apure, com todos os Bispos de fronteira
da Colômbia, de Guajira a Arauca”. A data da reunião será anunciada esta semana, e neste meio tempo, os Bispos
continuam a convida à calma e ao respeito. Nas últimas horas, nas cidades de Tachira e Cucuta, ocorreram
manifestações pela paz, com a participação de toda a população residente. (CE) (Agência Fides, 24/02/2014)
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