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AMÉRICA/MÉXICO - Cinco mil pessoas com o Bispo para a marcha pela
paz e pela família
Morelos (Agência Fides) – Cerca de cinco mil pessoas, em sua maioria católicas, na manhã de domingo, 2 de
março, percorreram as ruas de Cuernavaca participando da "Marcha pela paz e pela família”, promovida pelo
Bispo de Cuernavaca, Morelos (México), Dom Ramon Castro Castro, pedindo o fim da violência que
desestabiliza o estado. Famílias, grupos paroquiais, organizações leigas e comunidades de religiosos carregavam
flores, bandeiras, cobertas coloridas e cartazes. Quase todos vestidos de branco, gritaram slogans a favor da paz.
Às vezes, o cortejo parava para ouvir um testemunho sobre a urgência de deter a violência e a criminalidade.
Entre os testemunhos mais significativos estão os dos pais, preocupados com a segurança de seus filhos dentro e
fora das escolas: “nos municípios de todo o estado existem situações de insegurança, diante de creches e de
escolas do ensino fundamental e médio ocorrem sequestros: como pais, estamos preocupados”, declarou Adriana
Monzon, do Comitê de Estado da União nacional dos Pais.
A nota enviada a Fides refere que o Bispo de Cuernavaca falou no final da Marcha, comentando também as
manifestações semelhantes que ocorrem em todo o país: "a população está cansada, superou-se o limite – disse -, é
urgente manifestar para expressar o desejo de uma sociedade em paz, o fim da violência. As manifestações
ajudam também, como se viu em alguns vilarejos, a obter a paz necessária". Pouco depois de sua chegada a
Morelos, Dom Ramon Castro Castro realizou uma visita pastoral a diversas regiões da diocese, e se declarou
abalado pelo fato de que em cidades como Tlaltizapan se verifiquem até 27 sequestros por mês, segundo as
testemunhas locais que consultou. (CE) (Agência Fides, 03/03/2014)
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