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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Assassinados um sacerdote e um leigo
Ministro extraordinário da Eucaristia
Port Moresby (Agência Fides) – Um sacerdote e um leigo católico da diocese de Bereina foram mortos domingo,
4 de maio, por razões desconhecidas, enquanto se encontravam para trabalho pastoral em uma área remota da
diocese: padre Gerry Maria Inau, que teve vocação já quando adulto e se tornou sacerdote há cerca de 9 meses, e
Benedict, leigo e Ministro extraordinário da Eucaristia. A notícia, enviada à Fides pela agência de comunicações
da Conferência Episcopal da Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, foi confirmada pelo Vigário-geral da diocese de
Bereina que, com outro sacerdote, chegou ao local com um helicóptero da polícia e parou para o reconhecimento
do cadáver e a benção dos corpos. O Bispo de Bereina e os outros bispos se encontram na Nova Zelândia para a
Assembleia dos Bispos da Oceania, em andamento de 12 a 16 de maio.
Como informa à Fides pe. Giorgio Licini PIME, do Escritório de comunicações da Conferência Episcopal, “será
preciso tempo para recolher testemunhos das pessoas do local e da polícia, para reconstruir o episódio”. Os dois
foram talvez vítimas de um conflito tribal que prossegue na área há alguns anos. Em nota enviada à Fides, pe.
Casmiro Kito MSC, que passou com o padre assassinado os anos do Seminário, assim recorda pe. Gerry: “Era um
padre diligente e de grande fé. Não deixava jamais o seu Terço, e por isso, havia adotado o nome de Maria. Tinha
um grande coração por seu povo e o servia com amor. Que sua morte possa ser um sacrifício e uma oblação pela
paz entre as tribos do Vale Kunimaipa”. (PA) (Agência Fides 13/5/2014)
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