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ÁSIA/SÍRIA - "Detenham o envio de armas para a Síria": apelo de
Gregório III
Damasco (Agência Fides) - "Fazemos um apelo ao mundo inteiro para que se detenha o envio de armas para a
Síria". Este foi o apelo lançado numa declaração enviada à Agência Fides pelo patriarca greco-melquita,
Gregorios III Laham, depois das explosões num bairro de Damasco. O documento recorda que em 21 de
fevereiro, três explosões sucessivas no bairro Mazraa localizado na capital síria, provocaram 53 mortos, 235
feridos e imensos danos materiais, "em particular, numa escola e hospital".
“Pedimos à comunidade internacional e aos países mais importantes do mundo que apóiem a Síria em seus
esforços de diálogo, para que se alcance uma solução diplomática para a crise” – afirma o Patriarca.
“Do fundo do nosso coração, lançamos um grito à consciência do mundo inteiro, aos dirigentes de Estados,
especialmente dos países árabes e das instituições internacionais, aos pacifistas, a Sua Santidade o Papa e aos
Episcopados cristãos”, continua a mensagem. “Suplicamos que ouçam a nossa voz e os sofrimentos do mundo
sírio. Ninguém tem o direito de se desculpar ou negar suas responsabilidades diante do massacre, das destruições,
das violências; nem diante do ódio e do rancor entre os filhos da mesma pátria”.
Gregório III Laham se dirige enfim aos Estados Unidos e a Rússia para que “prossigam seus esforços sinceros
com o diálogo e por uma solução política e global” e “a Sua Santidade o Papa e aos responsáveis da Santa Sé
Apostólica de Roma, para que lancem uma iniciativa diplomática da Igreja católica baseada em sua influência
espiritual mundial”. (L.M.) (Agência Fides 25/2/2013)
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