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ÁSIA/SÍRIA - Sacerdotes sequestrados: a Igreja busca um contato com os
sequestradores
Aleppo (Agência Fides) – Os cristãos de Aleppo estão tentando contatar os sequestradores dos dois sacerdotes
Michel Kayyal (armênio católico) e Maher Mahfouz (greco-ortodoxo) sequestrados em 9 de fevereiro por um
grupo de rebeldes armados na estrada que de Aleppo conduz a Damasco. Mas, até agora, as tentativas de abrir
canais e negociações para libertar os dois padres não tiveram êxito positivo. É o que afirma à Agência Fides o
Arcebispo armênio católico de Aleppo, Boutros Marayati."Os sequestradores – refere a Fides o Arcebispo –
ligaram para o irmão de um dos dois sacerdotes e disseram somente: ‘Eles estão conosco’. Mas não explicaram o
que se esconde atrás daquele ‘nós’, e não fizeram pedidos. Da nossa parte, circunscrevemos a região em que são
mantidos como reféns, e estamos tentando abrir um canal de negociação através dos líderes da comunidade
daquela região. Até agora, as nossas tentativas não obtiveram efeitos concretos. Não sabemos qual seja a matriz
do grupo de sequestradores, se são rebeldes, bandidos ou outros. Nós nos perguntamos o que significa a escolha
específica de sequestrar dois sacerdotes, entre os inúmeros passageiros do ônibus assaltado".
Padre Kayyal e padre Mahfouz estavam viajando a bordo de um ônibus público, tendo como meta a casa salesiana
de Kafrun, na estrada que vai de Aleppo a Damasco. A trinta quilômetros de Aleppo, os sequestradores pararam o
meio, controlaram os documentos dos passageiros e depois mandaram descer somente os dois sacerdotes, fugindo
com ambos.
Dom Marayati não confirma os boatos de um resgate de 160 mil euros pedido pelos sequestradores para a
libertação dos dois sacerdotes. O Arcebispo refere a Fides que desde ontem o bairro de Aleppo onde se encontra a
sua residência e os centros pastorais da comunidade armênia-católica está no centro de explosões e confrontos
armados entre o exército do governo e os rebeldes. (GV) (Agência Fides 15/2/2013)
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