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ÁSIA/ÍNDIA - “Uma paz justa!”: profunda solidariedade da Igreja com o
povo da Síria
Nova Délhi (Agência Fides) – “Três anos de conflito na Síria devastaram e destruíram literalmente a vossa vida e
os vossos sonhos. Foi pago um tributo de mais de 100.000 vidas, milhares de mutilados e feridos morrem de
fome, milhões de pessoas tiveram que fugir do país. O nosso coração vai a vós, a toda a população civil, em
especial às mulheres, às crianças e aos idosos que são as vítimas mais vulneráveis da violência. No meio desta
violência cega, que os vossos corações sejam esperança e desejo de paz. É por isso que nós, em profunda
solidariedade convosco, rezamos sinceramente”: lê-se no forte apelo divulgado pela Comissão para a Justiça, a
Paz e o Desenvolvimento da Conferência Episcopal da Índia, enviado à Agência Fides. O texto, assinado pelo pe.
Charles Irudayam, recorda a exortação de paz pronunciada pelo Papa Francisco, durante a vigília de oração pela
paz na Síria, em 7 de setembro de 2013. A Igreja indiana exorta a “substituir a linguagem da morte”, que é a
violência, “com a linguagem do amor e da vida”, que é a falado por Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte.
“A sua ressurreição confirma a nossa esperança de que a vida triunfará sobre a morte, e a paz sobre a guerra”, nota
o apelo enviado a Fides. Invocando “uma paz justa para a Síria”, o texto conclui: “Possam todos os que são
responsáveis pela atual situação realizar escolhas de paz! Possam todos os atores em campo perceber que a paz
vale mais do que qualquer coisa. Deus, autor e fonte da verdadeira paz, guie os corações dos líderes porque
chegou o momento de renunciar à violência e dar uma possibilidade à paz”. (PA) (Agência Fides 12/3/2014)
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