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ÁSIA/IRAQUE - A Igreja caldeia em ajuda aos desalojados de Falluja e
Ramadi
Bagdá (Agência Fides) – Uma delegação de altos responsáveis e voluntários da Igreja caldeia, liderada pelo
Patriarca Louis Raphael Sako, esteve nas áreas da capital iraquiana onde os desabrigados das cidades de Ramadi e
Falluja se refugiaram, levando ajudas e bens de primeira necessidade para distribuir ao povo que fugiu de suas
casas em janeiro passado, quando as duas cidades foram tomadas por milícias ligadas à Al Qeida. A iniciativa de
solidariedade teve lugar no sábado, 8 de março. O Patriarca Sako, acompanhado por alguns colaboradores
próximos – inclusive o seu Bispo auxiliar, Sleiman Warduni – participou da distribuição de alimentos, cobertas,
medicamentos e artigos domésticos, expressando solidariedade concreta aos refugiados e auspiciando que o
Estado volte a exercer seu legítimo controle sobre todo o território nacional, para “proteger os cidadãos e zelar por
eles”. O gesto de solidariedade – acrescentou o Patriarca Sako – “reflete realmente a unidade nacional e o espírito
de cidadania que nos une. As nossas casas e igrejas estão abertas a todos neste Tempo da Quaresma”. Todos os
destinatários das ajudas lideradas pelo Patriarca Sako pertenciam a grupos familiares muçulmanos.
Desde o início de janeiro de 2014, grupos armados anti-governamentais – inclusive as formações jihaidistas do
Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) – controlam Falluja e alguns bairros de Ramadi, cidades que se
encontram a apenas 60 e 100 km a oeste de Bagdá. Segundo dados difundidos pela Lua Crescente Vermelha, em
meados de janeiro mais de 13 mil famílias já haviam abandonado a cidade de Falluja. (GV) (Agência Fides
10/03/2014).
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