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ÁFRICA/REP. CENTRO-AFRICANA – Mais uma igreja profanada na Rep.
Centro-Africana; sacerdotes e religiosas obrigados a fugir
Bangui (Agência Fides)- Mais violência e saques contra a Igreja Católica na República Centro-Africana. Segundo
notícias enviadas à Agência Fides no domingo, 18 de agosto, os sacerdotes e as religiosas da Sœurs de la Charité
foram obrigados a se refugiarem em Bouar de Bohong (que se encontra a 80 km de Bouar, no oeste do país) por
causa das violentas represálias dos rebeldes da coalizão Seleka.
Alguns jovens locais, de fato, cansados dos contínuos abusos dos rebeldes que tomaram o poder, destituindo o
ex-Presidente François Bozizé, mataram em 16 de agosto 4 membros de Seleka, entre os quais um coronel. “A
gota que fez transbordar o vaso – referem as fontes de Fides – foi a detenção sem motivo de um jovem que
consertava bicicletas e de um vendedor de tabaco”. A represália não demorou, quando os homens de Seleka, com
o reforço de outros rebeldes provenientes das localidades vizinhas, invadiram a cidade atirando pelas ruas. Em 17
de agosto, contam as nossas fontes, “um grupo de jovens Seleka, acompanhados por alguns jovens muçulmanos
de Bohong, se dirigiu à casa paroquial, derrubou a porta e a saqueou. Logo depois, saquearam a casa das irmãs”.
“É difícil conhecer o número dos mortos e dos feridos, seja entre a população, seja entre os membros de Seleka”,
acrescentam as fontes de Fides.
Domingo, 18 de agosto, um carro enviado pela diocese de Bouar conseguiu resgatar os sacerdotes e as religiosas.
“Soubemos no dia seguinte que na mesma noite de partida dos sacerdotes e das irmãs os homens de Seleka
voltaram para saquear a casa paroquial e o convento, queimaram as cabanas e as casas de palha usadas para o
catecismo, profanaram a igreja e saquearam a sacristia, e roubaram um carro pertencente a Pe. Michel. As
represálias correm o risco de durar muito tempo”, concluem as nossas fontes. (L.M.) (Agência Fides 22/8/2013)
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