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ÁFRICA/REP.CENTRO AFRICANA - Saqueada a missão de Nossa Senhora
de Fátima em Bouar
Bangui (Agência Fides)-Um missionário italiano e um diácono centro-africano são as últimas vítimas dos rebeldes
Seleka. “Em 28 de setembro, o pe. Beniamino Gusmeroli, missionário italiano, e o Ir. Martial Mengue, diácono
centro-africano, ficaram à mercê por três horas dos rebeldes Seleka, que amordaçaram e ameaçaram de morte o
guardião e entraram em casa armados de Kalashnikov”, afirma um comunicado enviado à Agência Fides pela
Congregação do Sagrado Coração de Jesus de Bétharram, à qual pertencem os dois religiosos.
O fato ocorreu na missão de Nossa Senhora de Fátima em Bouar (no noroeste da República Centro-africana).
“Esta é a segunda missão da diocese que, à noite, é atacada em uma semana”, afirma pe. Gusmeroli, que contou
como as coisas aconteceram: “Tratava-se de um grupo de cinco homens armados até os dentes, estrangeiros, de
proveniência sudanesa, capazes somente de dizer alguma palavra em sango e francês”.
“Amordaçaram e ataram Ir. Martial e mandaram que pe. Beniamino os levasse até o quarto, onde começaram a
destruir tudo o que encontravam”.
“Vistas as tentativas de resistência por parte do pe. Beniamino, amarraram e amordaçaram também ele e assim
puderam controlar tudo e roubar dinheiro, computadores, máquina fotográfica, telefones e tudo aquilo que
interessava a eles”, prossegue o relato.
“Para a fuga, pegaram como refém o Ir. Martial – libertado um pouco mais tarde – e roubaram seu passaporte,
obtido depois de meses de espera e há pouco registrado na Embaixada de Yaoundé para poder ir à Itália para um
estágio”.
“Assim, consumou-se o enésimo ato de prepotência e de saque por parte dos rebeldes Seleka, que atuam fora de
qualquer controle, inclusive por parte das autoridades. É um sinal de degrado da situação, que não vê espirais de
mudanças se não houver uma intervenção rápida e firme por parte da comunidade internacional”, conclui o
comunicado. (L.M.) (Agência Fides 30/9/2013)
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