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ÁSIA/TERRA SANTA - De Jerusalém “deve ser lançada a mensagem de
esperança de que a paz é possível e que Deus a realizará”: duas mil
cidades do mundo rezam pela paz na Terra Santa
Jerusalém (Agência Fides) – Nos dias 29 e 30 de janeiro de 2011, será celebrada a “Terceira Jornada Internacional
de Intercessão pela Paz na Terra Santa, iniciativa de oração surgida a partir do anseio de associações católicas
juvenis. Esta terceira edição prevê o envolvimento de duas mil cidades de todo mundo reunidas simultaneamente
em oração. “A iniciativa quer recordar ao mundo que o conflito da Terra Santa deve ser inserido no contexto do
projeto de Deus” – escreveu o Arcebispo Antonio Franco, Núncio apostólico em Israel e Delegado apostólico em
Jerusalém, na mensagem dirigida a todos os promotores e participantes desta jornada de intercessão. “Nossa
oração, nesta ocasião, quer ser não só uma imploração a Deus, mas também sustento e acompanhamento no
esforço político e diplomático que busca vias de solução” – prossegue a mensagem, destacando que o convite do
salmista “Peçam paz para Jerusalém” (Sal 122,6) “é mais atual do que nunca”. “Jerusalém, para onde estão
voltados os olhos de todo o mundo, é a cidade na qual aconteceu o incrível e o impossível. Dela, portanto, deve
ser lançada a mensagem de esperança de que a paz é possível e que Deus a realizará” – conclui Dom
Franco.&#8232;A Terceira Jornada Internacional de Intercessão pela Paz na Terra Santa é patrocinada pelo
Pontifício Conselho da Justiça e da Paz, e se insere no rastro da recente Assembleia Especial do Sínodo dos
Bispos para o Oriente Médio. As 24 horas de oração ininterrupta começarão sábado, 29 de janeiro, às 17/18h da
Terra Santa, em concomitância com a “Quinta Oração Extraordinária de todas as Igrejas para a Reconciliação, a
Unidade e a Paz a partir de Jerusalém”, que por sua vez coincide com a semana de oração pela Unidade dos
Cristãos, que se celebra em Jerusalém. A Oração Extraordinária de todas as Igrejas será transmitida para todo o
mundo.(SL) (Agência Fides 28/1/2011)
> LINKS
O texto integral da mensagem de Dom Franco, em italiano:: http://www.fides.org/ita/documents/Msg_NAp_28012011.pdf:
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