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ÁSIA/SÍRIA – Ataques de mísseis no centro de Damasco: atingidos
crianças, civis e igrejas
Damasco (Agência Fides) – Tiros de mísseis danificaram ontem a escola fundamental cristã São João Damasceno,
no bairro de Al- Qassaa, em Damasco, provocando a morte de 5 crianças e o ferimento de outras 27 pessoas.
Outro tiro atingiu um ônibus escolar em Bab Touma, subúrbio de Damasco de maioria cristã, ferindo 5 alunos. Na
mesma área, um tiro atingiu a Igreja da S. Cruz, já danificada nos últimos dias; e outro atingiu a Igreja de S.
Cirilo. Três pessoas foram mortas por um míssil sempre no centro da capital.
Nos últimos dias, um tiro atingiu também a Nunciatura Apostólica, enquanto domingo, 10 de novembro, um
míssil matou um homem cristão e seus quatro filhos que estavam dentro de seu carro. Há dias o centro histórico e
a parte mais moderna do centro de Damasco são alvos de uma chuva de tiros disparados pelos rebeldes armados
nos bairros circunstantes, ocupados pelos milicianos. Como explica à Fides um sacerdote de Damasco, “os bairros
foram atingidos de forma indiscriminada, somente porque são áreas sob o controle do Exército regular. E a
população civil paga as consequências. Estão na mira os subúrbios de Damasco como Jaramana, Kassaa, Malki,
que são na maioria pluralistas, habitados por populações de diferentes etnias e religiões”. Numa nota enviada à
Fides, Pe. Gabriel Dawood, sacerdote sírio-ortodoxo da catedral de São Jorge em Damasco, afirma que “em
nossas igrejas continuam a esperar e acender velas, rezando por todos os fiéis mortos e pelos que estão em perigo,
especialmente para os povoados cristãos ameaçados por grupos armados, rezando para que na Síria possa voltar a
paz”. (PA) (Agência Fides 12/11/2013)
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