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EUROPA/ITÁLIA - Padre Lazzaro, “mártir discreto e reservado da
caridade”
Roma (Agência Fides) – “Mártir discreto e reservado da caridade”: com estas palavras Dom Núncio Galantino,
Bispo de Cassano all'Jonio e secretário-geral interino da Conferência Episcopal Italiana, definiu Padre Lazzaro
Longobardi, pároco de São Rafael Arcanjo em Sibaris, encontrado morto na manhã de 3 de março, perto da casa
paroquial ao lado da igreja de São José, onde morava. Debaixo de seu corpo foi encontrado a barra de ferro com a
qual ele foi morto, provavelmente na noite de domingo, 2 de março.
O sacerdote, nascido em 1945, foi ordenado sacerdote em 1971. Desde 1987, era pároco em Sibaris, amado,
estimado e querido por toda a comunidade paroquial, em favor da qual se comprometeu na promoção do
Evangelho, ao lado dos jovens, dos últimos e marginalizados, especialmente dos milhares de imigrantes que
chegam a essas áreas em busca de trabalho. Segundo as autoridades, um deles, que foi parado, tentou extorquir
dinheiro do sacerdote ameanando-o de retaliação: depois de mais uma rejeição do pedido do garoto, que no
passado o sacerdote tinha desaprovado por ter tirado dinheiro até mesmo da caixa de ofertas sem nunca
denunciá-lo esperando em seu arrependimento, o final trágico.
"A partir da investigação se vê a triste verdade de uma morte decorrente da infinita bondade e confiança no outro disse Dom Galantino. Mas também é importante o fato de que um avanço nas atividades investigativas tenha sido
feita com a colaboração de outro jovem migrante, um dos muitos que Pe. Lázaro ajudou em seu percurso de
inserção social: é a prova de que o bem sempre triunfa sobre o mal. E esta é, provavelmente, a lição verdadeira e
significativa que vem da vida de um homem, um sacerdote que tinha se dedicado inteiramente a Cristo, ao
próximo, aos mais fracos e indefesos”. (SL) (Agência Fides 5/3/2014)
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