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ÁFRICA/QUÊNIA - O ESPÍRITO ECUMÊNICO SOPRA FORTE NO QUÊNIA,
ENQUANTO AS IGREJAS LOCAIS SE PREPARAM PARA CELEBRAR A SEMANA
DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
Nairóbi (Agência Fides) - O espírito ecumênico sopra forte no Quênia. Segundo a Agência católica CISA, o
Nairobi Ecumenical Group tem uma longa experiência de encontros ecumênicos e colaborações, especialmente
entre a Capela universitária da Universidade Católica de S. Paulo e a Paróquia Presbiteriana de Sto. André, que
organizam duas vezes por ano uma mesa-redonda ecumênica sobre Igrejas cristãs na cidade. Entre os temas
tratados figuram: os cristãos diante da cultura moderna; a pobreza como desafio para os cristãos; a construção da
solidariedade cristã em Nairóbi; a política como um serviço. Em janeiro, no âmbito da semana de oração pela
unidade dos cristãos, o Nairobi Ecumenical Group organiza uma série de encontros nas duas igrejas.
Outro importante grupo ecumênico é o Mustard Seed Ecumenical Network (MUSEN) composto pela Igreja
Greco-ortodoxa, pela Copta-ortodoxa e pela Paróquia católica do Santuário da Consolata, com a colaboração da
Comunidade Presbiteriana da Paróquia de Sto. André.
O MUSEN celebra seu primeiro ano de vida, porque foi fundado por ocasião da semana de oração ecumênica de
2003, que foi realizada no Santuário da Consolata.
Este ano o grupo celebra a semana de oração ecumênica seja na Igreja copta como no Santuário da Consolata.
Entre as outras organizações ecumênicas, existem o Kibera Ecumenical Encounter group, que é constituído por
pastores anglicanos e luteranos e párocos católicos, e o Kibera Inter-religious Forum for Peace and Development.
Esses dois grupos organizavam reuniões mensais nas quais os sacerdotes compartilham suas experiência pastorais
e aprofundam particulares problemas sociais à luz de um trabalho de análise efetuado pela paróquia católica de
Cristo Rei. Esses encontros se realizam em turnos nas diferentes paróquias com um espírito de fraternidade e
abertura.
Outra expressão do espírito ecumênico no Quênia é o Ngong Road Ecumenical Encounter group, que é expressão
da solidariedade cristã.
As igrejas cristãs colaboram ainda com alguns importantes projetos humanitários e caritativos. O mais importante
é o Africa Refugee Programme (ARP), uma organização ecumênica que presta assistência aos refugiados
provenientes de Burundi.
O Pastoral Team do hospital Kenyatta assiste todos os doentes, sem distinção da confissão religiosa. Os membros
do Pastoral Team colaboram entre eles no respeito recíproco das tradições das diversas igrejas. (L.M.) (Agência
Fides 17/1/2004 Linhas 38 Palavras 422)
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