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ÁSIA/IRÃ – Sismo no sudeste: a Igreja expressa solidariedade, a Caritas
está pronta para intervir
Teerã (Agência Fides) – “Expressamos nossa solidariedade e proximidade com as famílias atingidas. Como Igreja
católica, estamos perto de quem sofre”, diz à Fides Dom Thomas Meram, Bispo da comunidade de Urmia dos
Caldeus, no Irã, referindo-se ao forte terremoto que ontem, 16 de abril, atingiu o sudeste do Irã e o sudoeste do
Paquistão. A Caritas Irã se interessou ao desastre e contatou o Ministério do Interior. Como informa à Fides
Laurence Banapour, Secretária-geral da Caritas Irã, “o Ministério disse que os prejuízos são leves: um morto e 12
feridos. A área tingida, com efeito, não é densamente habitada e há poucas aldeias espalhadas no território. Por
enquanto, a situação está sob controle e pediram às organizações humanitárias, como a Caritas e a Cruz Vermelha,
que aguarde. Se for necessário, como em outros terremotos no passado, nos chamarão e poderemos dar a nossa
contribuição, organizando ajudas humanitárias”. Na área não existem comunidades cristãs. Segundo fontes
oficiais, o sismo deixou um maior número de vítimas no Paquistão, onde atingiu áreas bastante habitadas: 35
mortos em diversas partes da província do Beluchistão, e 80 feridos. No distrito de Mashkel, no Beluchistão, mais
de mil casas desabaram e o balanço das vítimas pode aumentar.
A proteção civil está envolvida nas atividades de socorro e salvamento. Pe. Renald Lawrence, OMI, missionário
em Quetta, capital do Baluchistão, disse à Fides: "A área afetada está a cerca de 600 km ao sul de Quetta. Há
muitas pessoas deslocadas e nos ativamos para a assistência. Esta manhã tivemos um encontro para iniciar a ajuda
humanitária, em a coordenação com a Caritas do Paquistão". Aqui também os beneficiários da assistência são
todas populações de fé muçulmana. (PA) (Agência Fides 17/4/2013)
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