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ÁSIA/TAILÂNDIA - Comunidades religiosas diversas unidas no socorro
aos desalojados por causa das enchentes
Bangcoc (Agência Fides) – O espírito de unidade e de colaboração entre todas as comunidades religiosas
presentes na Tailândia caracteriza os esforços na assistência às vitimas das inundações: fortes chuvas causaram
enchentes que levaram à morte de 500 pessoas, invadiram numerosas províncias e a capital Bancoc,
interromperam as atividades produtivas e colocaram a economia em crise, atingindo 8 milhões de pessoas. “As
comunidades religiosas na Tailândia estão respondendo à crise com generosidade, dando um bom exemplo à
sociedade e à nação, colocando à disposição estruturas, recursos e voluntários” – assinala uma fonte da Fides na
Igreja local. A Agência Nacional do Budismo, religião majoritária, lançou a iniciativa "Dharma", mobilizando
mais de 220 monges na reabilitação mental pós-trauma das vítimas das enchentes. O “Templo do Monte de
Ouro”, em Bancoc, oferece abrigo e assistência às vítimas. Vários templos estão alagados. Muitos cidadãos
muçulmanos também se ativaram por meio da “Support”, organização sem fins de lucro de Bancoc, e trabalham
em operações de socorro, enquanto no sul do país extremistas islâmicos continuam seus ataques. Os cristãos, por
sua vez, aprofundam um esforço ecumênico: a "Igreja de Cristo", denominação anglicana, organiza caminhões de
ajuda humanitária para os desalojados em áreas remotas, aonde as ajudas estatais ainda não chegaram, como a
província de Nakorn Phathom. A Igreja ortodoxa russa na Tailândia lançou uma coleta de verbas para as
necessidades das vítimas e dos doentes. A Igreja católica, por meio da Caritas, promove um plano global e comum
para assistir as vítimas das inundações em várias províncias e na capital. A Caritas Internationalis, rede global das
Caritas, difundiu um apelo para a coleta de 695 mil dólares para projetos de emergência e de reconstrução
pós-enchentes na Tailândia.
(PA) (Agência Fides 12/11/2011)
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