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ÁSIA/ÍNDIA - Funeral em Kerala de um sacerdote assassinado em
Bangalore
Bangalore (Agência Fides) – Realiza-se em 8 de abril, o funeral de Pe. Kochupuryil J. Thomas, Reitor do
Seminário Maior de Bangalore, assassinado por desconhecidos na noite de 31 de março e 1 de abril. As exéquias e
a sepultura serão realizadas em Ettumanoor, perto Kottayam, Diocese de Ootacamund, em Kerala, onde Pe.
Thomas nasceu e onde sua família reside.
Após a autópsia, o corpo saiu de Bangalore (Estado de Karnataka) para Kerala. Antes de deixar a cidade, o
Arcebispo de Bangalore, Dom Bernard Moras, celebrou a missa de Requiem solene, em que centenas de
sacerdotes e religiosos e milhares de fiéis leigos presentes deram adeus ao querido Pe. Thomas, que serviu a
comunidade de Bangalore por cerca de 30 anos.
Dom Moras leu várias mensagens de condolências, incluindo a do Núncio Apostólico na Índia, Dom Salvatore
Pennacchio, e a do Presidente da Conferência Episcopal da Índia, Cardeal Oswald Gracias. No elogio comovente,
recordou o reitor como "sacerdote muito piedoso, pacífico e humano, um estudioso de alto nível, animado pela
argúcia, sabedoria e sinceridade". "Ele tinha um espírito indomável de trabalho, estudo, oração e serviço", disse
ele, notando a grave perda para a sua diocese. O arcebispo pediu a todos para rezarem por sua alma e para que o
Senhor console e fortaleça os membros da família.
Como informa à Agência Fides pe. Faustine Lobo, Diretor das Pontifícias Obras Missionárias na Índia, a situação
no Seminário atualmente é tranquila, embora a comunidade esteja profundamente chocada. Pe. Kochupuryil J.
Thomas, 65 anos, Reitor do Seminário Maior “São Pedro” em Bangalore, foi morto dentro do Seminário, nas
primeiras horas da manhã do dia 1º de abril. O homem foi agredido até a morte. As razões do homicídio
continuam desconhecidas. A polícia formou cinco equipes de investigação que começaram seu inquérito em
várias direções.
(PA) (Agência Fides 4/4/2013)
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