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ÁSIA/FILIPINAS - Medo e desabrigados depois do terremoto. Os
missionários Redentoristas confortam as vítimas
Cebu (Agência Fides) – “Por sorte, terça-feira foi feriado e muitas escolas e escritórios estavam fechados. Sem
dúvida isso reduziu o número de vítimas. Em Bohol, cidade mais atingida pelo sismo, muitas igrejas históricas, de
mais de 400 anos, foram destruídas ou ficaram gravemente danificadas pelo terremoto. Em Cebu, a Basílica
Menor do Santo Niño, igreja histórica e importante centro de devoção do povo filipino, ficou danificada pelo
terremoto”: com estas palavras, o missionário redentorista pe. Rafael Vieira conta à Agência Fides a dramática
experiência do terremoto que atingiu as ilhas Visayas, no centro do arquipélago filipino, há dois dias. O tremor, de
7.1 graus na escala Richter, atingiu às 8h da manhã (horário local) de 15 de outubro de 2013. O epicentro foi
localizado na ilha de Bohol, a cerca de 70 km de Cebu, a segunda maior cidade das Filipinas. A Congregação dos
Redentoristas, informa o missionário, tem algumas casas na região, como a Casa provincial, uma grande Igreja,
uma comunidade e uma casa de retiros. Segundo notícias provenientes das comunidades locais, todos os
co-irmãos estão bem e os edifícios religiosos sofreram apenas pequenos danos. “A maior parte das vítimas está
em Bohol. Após o terremoto – nota pe. Rafael – houve ainda alguns tremores, o que gerou medo e por isso,
muitos tiveram que deixar suas casas”. Os missionários estão se empenhando em ajudas de emergência e no
conforto à população atingida.
Numa nota divulgada a todos os membros e enviada a Fides, Padre Michael Brehl, Superior Geral dos
Redentoristas, convida a Congregação a “acompanhar com as orações o povo das Filipinas, especialmente as
pessoas que residem na região mais atingida. Possa o Santíssimo Redentor e Nossa Mãe do Perpétuo Socorro
confortá-los e fortificá-los nesses dias difíceis”. (PA) (Agência Fides 17/10/2013)
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