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AMÉRICA/MÉXICO - A solução do problema da emigração passa através
da conversão cultural e social
Cidade do México (Agência Fides) – O Secretário de Estado vaticano, Card. Pietro Parolin, participou ontem do
"Coloquio México Santa Sede sobre migración y desarrollo", que se encerra hoje. O Núncio Apostólico, Dom
Christophe Pierre, leu a mensagem do Papa Francisco, que afirma: "Diante desta emergência humanitária, a
primeira medida urgente é proteger e acolher esses menores de modo justo, todavia estas medidas não serão
suficientes se não forem acompanhadas por políticas de informação sobre os perigos de uma viagem desse tipo e,
sobretudo, pela promoção e pelo desenvolvimento em seus países de origem".
O pronunciamento do Card. Parolin foi centralizado na proposta de um trabalho conjunto para a dignidade
humana, para enfrentar os desafios da emigração e para dar uma resposta comum, por parte de todos, a esta crise
humanitária. "A solução ao problema da emigração passa através da conversão cultural e social – disse o Cardeal
-, que permita a passagem da ‘cultura do fechamento’ a uma ‘cultura de acolhimento e de encontro’.”
Enquanto no México este encontro estava sendo realizado, de Nuevo Mexico (Estados Unidos) partia um voo
charter, o primeiro desde que o Presidente Obama se empenhou em acelerar a repatriação das crianças migrantes
sem documentos, rumo a San Pedro Sula (Honduras), com 21 menores hondurenhos. Fugindo da violência e da
pobreza, um número recorde de crianças e adolescentes de Honduras, El Salvador e Guatemala atravessou a
fronteira com os Estados Unidos, alimentando o debate sobre como resolver esta grave situação (veja Fides
24/06/2014). (CE) (Agência Fides, 15/07/2014)
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Mensagem do Papa Francisco (em espanhol)::
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