FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/ÍNDIA – Dois mil vilarejos inundados: religiosos e religiosas
indianos ativos no socorro às vítimas em Uttarkand
Nova Délhi (Agência Fides) – As inundações improvisadas em Uttarkand são “uma tragédia nacional que atinge
muita de nossa gente. Como religiosos indianos, com toda a Igreja, estamos profundamente tocados e
respondemos com a oração e com todas as ações possíveis para amparar as vítimas”: é o que afirma uma
mensagem enviada à Agência Fides pela Conferência dos Religiosos da Índia, que une ordens e congregações
religiosas masculinas e femininas. Por causa das monções antecipadas (veja Fides 24/6/2013) no estado Uttarkand
(norte da Índia) mais de 2.000 vilarejos nos distritos de Uttarkashi, Chamoli e Rudraprayag foram totalmente ou
parcialmente atingidos pela inundação devastadora. Mais de 100 pessoas no vilarejo de Guptkashi e naqueles
adjacentes morreram, enquanto pelo menos dois mil estão desaparecidos.
A região atingida pelas enchentes se encontra na diocese de Bijnor e a Conferência dos religiosos se colocou à
disposição da diocese. O Bispo local, DomJohn Vadakel, promoveu uma iniciativa coordenada para as ajudas
humanitárias com a Cáritas Indiana. Segundo afirmam fontes locais, “os maiores problemas foram criados
sobretudo ao grande número de peregrinos que estavam no local para uma peregrinação a um templo hinduísta de
Kedarnath e ficaram presos”. Também a população residente foi fortemente atingida: enquanto os socorros estão
melhorando, agora a atenção se concentra sobre os prejuízos em vários vilarejos. A mensagem da Conferência
dos religiosos conclui: “Pedimos a todos os religiosos da Índia que se empenhem para apoiar esta causa, com as
orações e outras contribuições de acordo com seus meios e possibilidades”. (PA) (Agência Fides 27/6/2013)
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