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ÁSIA/TERRA SANTA - Delegação eclesial da Europa e da América do Norte
faz visita de solidariedade à Terra Santa
Roma (Agência Fides) - De 9 a 13 de janeiro, uma delegação de cerca de trinta pessoas dentre Bispos e
representantes de Conferências Episcopais e organismos eclesiais europeus e norte-americanos fará uma visita à
Terra Santa (Israel e Territórios Palestinos). O encontro, de cadência anual, é organizado pela Coordenação das
Conferencias Episcopais em favor da Igreja da Terra Santa e da Assembleia dos Bispos católicos da Terra Santa.
Também este ano, o Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE) apóia a iniciativa e será
representado pelo Arcebispo Metropolita de Tirana-Durazzo, Dom Rrok Mirdita, Presidente da Conferência
Episcopal Albanesa. Segundo o comunicado enviado à Agência Fides, domingo, 9 de janeiro, a delegação fará
uma peregrinação às margens do Rio Jordão e visitará Jericó. Durante os trabalhos, serão enfrentados temas como
o ecumenismo cotidiano em Jerusalém; a liberdade religiosa em Israel e nos Territórios Palestinos; os trabalhos da
Comissão Bilateral Permanente entre Santa Sé e Estado de Israel; o diálogo inter-religioso com os Islã e o
Hebraísmo; a educação ao diálogo nas escolas hebraicas e palestinas; a caridade: meio de diálogo e testemunho; a
vida dos consagrados na Terra Santa e os peregrinos: instrumentos de paz e de reconciliação. Os temas serão
introduzidos por relatores especializados. Os dias serão marcados por momentos de oração e encontros com as
comunidades locais. A visita se encerra no dia 13 de janeiro em Jerusalém com uma celebração no Santo Sepulcro
presidida pelo Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Sua Beatitude Dom Fouad Twal, e com uma coletiva de
imprensa. (SL) (Agência Fides 7/1/2011)
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