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ÁSIA/TERRA SANTA - BISPOS EUROPEUS E AMERICANOS SE ENCONTRAM
NA TERRA SANTA PARA ANALISAR A SITUAÇÃO DOS CRISTÃOS DA
REGIÃO.
Jerusalém (Agência Fides) – De 12 a 15 de Janeiro, realiza-se, em Belém e Jerusalém, o 4° Simpósio internacional
dos Bispos, intitulado “A Igreja Universal em solidariedade com a Igreja na Terra Santa”, sobre a situação dos
cristãos na Terra Santa. Participarão do encontro, hospedado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, representantes
das Conferencias Episcopais de Canadá, Estados Unidos, América Latina, Inglaterra, França, Alemanha, Itália,
Espanha, Suíça e países escandinavos, e todos os Bispos da Terra Santa. Junto aos representantes do Vaticano, se
questionarão sobre as possibilidades de ajudar os cristãos, na difícil situação em que estão vivendo. Esta previsto
também um encontro dos Bispos com o Presidente israelense, Katsav, e com o Presidente palestino, Arafat.
Os participantes do Simpósio analisarão sobretudo a situação social do povo palestino, e as conseqüências da
crise atual para a sociedade, especificamente em relação à Universidade de Belém. Na agenda, também estão o
estudo das possibilidades de sustento pastoral e social por parte da Igreja, e ainda, encontros inter-religiosos com
representantes das comunidades hebraica e muçulmana.
Desde 1998, essa é a quarta vez que o Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Michel Sabbah, convida seus
co-irmãos a planejar juntos estratégias para proteger os irmãos cristãos na Terra Santa. A maior parte da
população cristã é palestina, e portanto, atingida pela violência cotidiana, e sujeita a inúmeras restrições. Muitos
deles não vêem perspectivas para seu futuro e para o futuro de seus filhos, e decidem emigrar.
(MS) (Agência Fides, 13/1/2004 – 21 linhas, 245 palavras)
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