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ÁFRICA/SENEGAL - Apelo da Igreja para socorrer as vítimas das fortes
chuvas
Dacar (Agência Fides) – A Igreja Católica está se mobilizando para levar ajuda material e moral às vítimas das
enchentes que há vários dias afligem o Senegal e ao mesmo tempo lança um apelo à Igreja universal para que se
mobilize através da rede Caritas.
Num comunicado enviado à Agência Fides se afirma que "a comunidade católica da Arquidiocese de Dacar, sob a
liderança de seu pastor, o Cardeal Théodore Adrien Sarr, expressa solidariedade e proximidade a todas as vítimas
desses desastres".
A Igreja Católica – continua a mensagem - como é seu costume em tais circunstâncias, se mobilizou para levar
assistência e socorro às vítimas das enchentes. A Caritas Senegal já está no trabalho, através da participação no
Plano ORSEC (plano de emergência em caso de desastres que envolvem organizações governamentais e não
governamentais, ed) e em conjunto com seus parceiros da rede Caritas no exterior, para oferecer o apoio à Igreja
no Senegal".
A Caritas diocesana, através das paróquias são convidadas a identificar as necessidades no terreno. Todas as
organizações da Igreja, nas paróquias e comunidades religiosas e associações de apoio e voluntariado são
chamadas a mobilizar-se pela causa nacional".
Os fiéis são convidados a contribuir, dentro de suas possibilidades, com doações em dinheiro ou em espécie para
os esforços da Caritas.
Pelo menos seis pessoas morreram em 26 de agosto devido às fortes chuvas que afetaram a capital senegalesa,
Dacar. Em menos de duas horas caíram sobre a cidade 156 milímetros de chuva, o que causou graves danos
materiais. Por causa da emergência, o Presidente Macky Sall, foi obrigado a interromper uma visita a África do
Sul. (L.M.) (Agência Fides 29/8/2012)
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