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VATICANO - Delegação do Sínodo dos Bispos na Síria para expressar
solidariedade e proximidade à população
Cidade do Vaticano (Agenzia Fides) – Na tarde de terça-feira, 16 de outubro, o Card. Tarcisio Bertone, Secretário
de Estado, participou da Décima Quarta Congregação Geral do Sínodo dos Bispos e anunciou que uma Delegação
do Sínodo irá nos próximos dias à Síria. Estas são as suas palavras: "Não podemos ser simples espectadores dessa
tragédia em andamento na Síria: algumas intervenções ouvidas na sala são a prova. Convencidos de que a solução
para a crise é política e pensando nos grandes sofrimentos das pessoas, no destino dos deslocados e no futuro da
nação, alguns de nós sugeriram que a nossa assembleia sinodal pudesse expressar a sua solidariedade. O Santo
Padre respondeu então que uma delegação fosse a Damasco nos próximos dias, a fim de expressar, em seu nome e
de todos nós, a nossa solidariedade fraterna a toda a população, com uma oferta pessoal dos Padres sinodais, bem
como da Santa Sé; a nossa proximidade espiritual aos nossos irmãos e irmãs cristãos; o nosso encorajamento
àqueles que estão engajados na busca de um acordo que respeite os direitos e deveres de todos, com especial
atenção para as disposições do direito humanitário".
A delegação é composta por 5 Padres Sinodais: Card. Laurent Mosengwo Pasinya, Arcebispo de Kinshasa; Card.
Jean-Louis Tauran, Presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso; Card. Timothy Dolan,
Arcebispos de Nova York; Dom Fabio Suescun Mutis, Ordinário militar na Colômbia; Dom Joseph Nguyen
Nang, Bispo de Phat Diem. Também fazem parte da delegação Dom Dominique Mamberti, Secretário das
Relações com s Estados e Dom Alberto Ortega,Oficial da Secretaria de Estado.
"Presume-se – concluiu o Card. Bertone – que efetuadas as formalidades necessárias com o Núncio Apostólico e
com as autoridades locais, a delegação irá a Damasco na próxima semana. Enquanto isso, rezamos para que
prevaleçam a razão e a compaixão". (SL) (Agência Fides 17/10/2012)
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