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ÁSIA/TURQUIA - Na "Festa islâmica do Sacrifício", Mensagem de paz dos
cristãos
Istambul (Agência Fides) - "Hoje, no mundo, cresce a distância entre cristãos e muçulmanos. Conhecemos os
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs cristãos em muitos países. Portanto, é a ocasião para nós, nesta ‘Festa do
sacrifício', de pedir ao Deus único a graça de sermos transmissores da paz evangélica e o dom da hospitalidade,
para além de qualquer fronteira religiosa": é o que afirma uma Mensagem da "Comissão para o diálogo
inter-religioso" do Vicariato apostólico de Istambul, enviado às paróquias e às comunidades religiosas da diocese,
por ocasião do "Kurban Bayram", a Festa islâmica que recorda o sacrifício de Abraão, que se celebra na Turquia
de 5 a 9 de novembro. A festividade – relacionada ao episódio em que Deus pede a Abraão o sacrifício de um
filho – é uma das mais importantes do ano para a população da Turquia que, mesmo sendo um Estado laico,
mantém no calendário nacional as principais festas islâmicas.
A Mensagem da Comissão, enviada à Agência Fides, recorda os 25 anos do encontro dos líderes religiosos com
João Paulo II e, citando a recente peregrinação de Bento XVI a Assis, convida os fiéis a “festejarem com os
vizinhos muçulmanos” e a “rezarem por todos os fiéis do Islã".
"O sacrifício de Abraão do qual fazem memória – explica o texto – é o testemunho de um valor comum: a busca
da submissão a Deus. Se a ocasião se apresenta, podemos falar desse argumento nas nossas conversações. A
revelação nos faz descobrir a realeza de Deus, que não quer sacrifícios humanos, e a obediência de Abraão, que se
torna pai de uma multidão de fiéis".
"Dirijamo-nos ao Deus único que é amor, para que nos transforme em artesãos da unidade dos corações como Ele
quer", conclui a Mensagem, assinada pelo pe. Lorenzo Piretto, OP, Vigário delegado do Vicariato Apostólico de
Istambul, e por outros membros da Comissão. (PA) (Agência Fides 3/11/2011).
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