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ÁSIA/SÍRIA - É falso o massacre de 130 cristãos em Aleppo: não ao
conflito sectário
Aleppo (Agência Fides) – É completamente falsa a notícia de um massacre de 130 cristãos em Aleppo que teria
sido perpetrado por grupos da oposição síria, como relatado recentemente pelos meios de comunicação libaneses e
alguns sites. Foi o que confirmaram à Fides várias fontes de confiança na cidade síria. Os cristãos de Aleppo
passam dificuldades, a situação dramática do conflito, o medo ou alguns episódios de violência, mas um massacre
desta dimensão "é totalmente sem fundamento", disseram as fontes da Igreja e confirmam também as forças de
segurança síria. Um sacerdote entrevistado por Fides nota: "Essa notícia serve para disseminar terror,
especialmente tem o objetivo de inflamar uma guerra sectária. Também gostaria de encorajar os cristãos a se
armarem, fazendo com que o conflito assuma um rosto mais confessional e uma curva perigosa, próxima ao da
Guerra no Líbano. Também parecem abrir caminho para uma fragmentação do mesmo território sírio com base
sectária. Isso vai contra a história, a cultura e o verdadeiro rosto da sociedade síria desde sempre caracterizada
pelo pluralismo e multiplicidade na convivência". As fontes de Fides lembram que "no chamado Vale dos
cristãos, algumas aldeias, atacadas por bandidos armados, em áreas fora de combate, aceitaram uma espécie de
militarização, formando grupos de autodefesa”.
Mas esta é a orientação geral da Igreja na Síria: Bispos e Patriarcas sempre reiteraram e hoje pedem aos fiéis de
não pegar em armas, de não ceder à lógica do conflito e do confronto, mas de ser sempre agentes de paz e
apóstolos da não-violência, também à custa da vida. (PA) (Agência Fides 21/9/2013)
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