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ÁFRICA/CAMARÕES - Missionários libertados: “Uma graça de Deus e um
momento de alegria para a Igreja”, disse o Cardeal Filoni que os
encontrou
Yaoundé (Agência Fides) - “Agradecemos a Deus por este momento de alegria que Ele deu à Igreja nos Camarões
e à Igreja de proveniência tanto dos sacerdotes quanto da religiosa”, afirmou o Cardeal Fernando Filoni, Prefeito
da Congregação para a Evangelização dos Povos, numa declaração feita à Agência Fides sobre a libertação dos
dois sacerdotes Fidei Donum italianos, Pe. Gianantonio Allegri e Pe. Giampaolo Marta, e da religiosa canadense,
Irmã Gilberte Bussier da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Montreal, libertados na noite de 31 de maio
e 1° de junho.
O cardeal pode encontrar os sequestrados em Yaoundé, de onde ele partirá para Roma na conclusão de sua visita
pastoral nos Camarões e na Guiné Equatorial.
“Eu os encontrei emocionados e felizes, e devo dizer, em boas condições físicas e psicológicas. Certamente, o fato
de que estiveram sempre juntos os ajudou a apoiar reciprocamente”, disse o cardeal. “Este era um momento
esperado, acrescentou, mas ao mesmo tempo inesperado: não tínhamos noção de uma libertação nesses dias, não
obstante o trabalho feito para isso. Foi uma surpresa boa e, acima de tudo, uma graça. Eles mesmos me disseram:
sentíamos que a oração da Igreja nos acompanhava e tínhamos confiança de que a libertação poderia acontecer”.
Sobre a identidade dos seqüestradores, o Cardeal Filoni disse: “a investigação está nas mãos das autoridades civis
que mantêm uma precaução compreensível. Para nós, do ponto de vista eclesial, interessa relativamente”. Os dois
sacerdotes e a religiosa foram seqüestrados em 4 de abril, na Diocese de Maroua-Mokolo, no norte de Camarões.
(L.M.) (Agência Fides 2/6/2014)
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