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ÁSIA/TERRA SANTA - Ocupação "temporária" de um eremitério cristão
feita por colonos judeus
Taybeh (Agência Fides) - Um pequeno eremitério com uma capela, construída num terreno do Patriarcado Latino
de Jerusalém, perto da cidade de Taybeh (30 km a nordeste de Jerusalém), foi palco nos últimos dias de uma
breve ocupação de alguns colonos judeus, provavelmente provenientes do assentamento vizinho de Ofra. O
episódio ocorreu sexta-feira, 19 de abril. Os colonos temporariamente tomaram o eremitério, desocupado por
cerca de um ano - depois de ter sido construído e habitado por um monge greco-católico - e hastearam no local a
bandeira de Israel. A iniciativa provocou a intervenção de alguns jovens cristãos e muçulmanos da região que
manifestaram sua oposição à ocupação feita pelos colonos, que se mudaram para longe.
No sábado, 20 de abril, o Bispo William Shomali, Vigário Patriarcal do Patriarcado Latino de Jerusalém, visitou o
local, juntamente com o prefeito cristão de Taybeh e ao prefeito muçulmano da vizinha aldeia de Deir Jarir para
ouvir diretamente das testemunhas a reconstrução dos fatos e expressar a preocupação da Igreja com a população
da região. "Eu fui para dizer às pessoas que nós protegemos os nossos lugares santos e não permitiremos que
outros venham ocupar as terras, as moradias e os locais de culto em que estamos há anos e há séculos", disse à
Agência Fides Dom Shomali. "Tratou-se de uma ação demonstrativa colocada em prática para ver quais reações
teria provocado. Talvez alguém se esquece", continua o Vigário Patriarcal "que a lei do Estado de Israel considera
ilegal ocupações de terras e propriedades de outros". (GV) (Agência Fides 22/4/2013).
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