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ÁSIA/SÍRIA - Dom Audo: O nosso Natal sob as bombas
Aleppo (Agência Fides) – Os subúrbios de Aleppo, nas mãos de forças rebeldes, estão sob os bombardeios da
aviação governamental. De acordo fontes várias e concordantes, a ofensiva militar já provocou mais de duzentos
mortos. “No entanto – refere à Agência Fides o jesuíta Antoine Audo, Bispo caldeu da metrópole síria - " nas
áreas centrais da cidade continuam a receber fogo de morteiro provenientes das áreas periféricas nas mãos dos
rebeldes, que continuam provocando vítimas. Com esses ataques parecem querer dar o sinal de que estão
presentes, e controlam a situação. Às vezes ouvimos de longe o barulho de bombardeios do Exército, mas sobre os
efeitos dessa ofensiva não temos informações confiáveis. As quedas de energia impedem de se conectar à internet
ou assistir televisão. E, obviamente , não há os jornais".
Dom Audo descreve uma situação contraditória, onde se misturam os trágicos acontecimentos e o desejo de
normalidade, a tentação de se relaxar e o testemunho de redenção e esperança: "Acabei de terminar uma reunião
de coordenação com os cirurgiões que permaneceram e se movem por toda a cidade para ajudar as pessoas que
precisam de procedimentos cirúrgicos. Continua o trabalho da Caritas e também as iniciativas pastorais em vista
do Natal. Na semana passada, eu comecei um estudo bíblico e havia mais de cinquenta crianças. Parece uma
contradição incrível, mas procuramos incentivar em todos os sentidos o nosso povo cristão a viver iniciativas
concretas que também são um sinal forte da vontade de não desistir, de continuar a ter esperança mesmo na
situação absurda em que nos encontramos. Com este espírito viveremos o Natal. Não faremos a vigília à noite por
razões de segurança. A celebração litúrgica terá lugar no período da tarde". (GV) (Agência Fides 20/12/2013).
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