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EUROPA/ITÁLIA - Assembleia dos Bispos do Norte da África em Mazara
del Vallo: as Igrejas do Mediterrâneo chamadas a colaborar sobre
migração e Nova Evangelização
Mazara del Vallo (Agência Fides) – Pela primeira vez, a partir do próximo domingo, 18 de novembro, os Bispos
da Conferência Episcopal regional do Norte da África celebrarão uma sessão de sua Assembleia Geral na Sicília,
hóspedes da diocese italiana de Mazara del Vallo. Esta etapa especial dos Bispos do Norte da África em terras
sicilianas terá início com a concelebração de uma “Missa pela paz”. As reuniões operativas se realizarão depois de
19 a 21 de novembro.
Esta iniciativa nasce de uma proposta do Bispo de Mazara del Vallo, Dom Domenico Mogavero (que por sua vez
tinha participado de duas precedentes assembleias dos Bispos do Norte da África), e tem a finalidade de favorecer
um discernimento comum em relação às urgências pastorais compartilhadas. O Arcebispo de Rabat (Marrocos),
Dom Vincent Landel, atual Presidente da Conferência Episcopal do Norte da África, explica à Agência Fides:
"Respondemos ao convite de um Bispo amigo. Em Mazara existem muitos muçulmanos provenientes da Tunísia,
da Líbia e de outros países norte-africanos. A Sicília se tornou uma área nevrálgica para os fluxos de migração
provenientes da África setentrional. Enquanto na Europa cresce a hostilidade contra os imigrantes, nós como
Bispos podemos dar somente um sinal, repropor os critérios com os quais olhamos para estes fenômenos, com
base nas nossas experiências de pastores. Mas aquilo que nós dissemos tantas vezes não é ouvido. Os políticos
europeus parecem cegos e surdos diante dos dramas humanos que envolvem populações de países tão próximos".
Em seu encontro dos próximos dias, os Bispos do norte da África tratarão também a questão da Nova
Evangelização, “que aqui”, faz notar o Arcebispo de Rabat, "assume conotações e formas diferentes em relação à
Europa, em consideração ao contexto em que vivemos".
"A iniciativa de sediar a assembleia dos bispos do Norte da África", explica à Agência Fides Dom Mogavero "se
insere no contexto de uma colaboração entre as Igrejas da parte sul e da parte norte do Mediterrâneo, que
queremos tornar sempre mais intensa. Queremos compartilhar juntos a idealidade que faz da área mediterrânea
um local de potencial convivência entre culturas e realidades humanas diferentes. E queremos enfrentar juntos
também os problemas que se registram no Mediterrâneo. Há, da nossa parte, também o desejo de apoiar as Igrejas
que nos países da África do Norte vivem num contexto muçulmano. Queremos retribuir com gratidão a dívida que
sentimos com aquelas Igrejas, porque a partir das terras daquela parte do Mediterrâneo todos nós fomos
evangelizados". A Conferência Episcopal Regional dos Bispos do Norte da África (C.E.R.N.A.) reúne Bispos e
Administradores apostólicos da Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia e Saara Ocidental. Na assembleia de Mazara del
Vallo é anunciada a participação de 9 bispos e 11 Administradores e Vigários Apostólicos. (GV) (Agência Fides
13/11/2012).
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