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ÁFRICA/EGITO - O Patriarca Tawadros II: os representantes coptas
ortodoxos podem se retirar da Assembleia Constituinte
Cairo (Agência Fides) – O novo Papa copta ortodoxo Tawadros II espera que a nova Constituição em fase de
preparação conserve sem alteração o artigo 2º do precedente texto constitucional - que reconhecia os princípios da
xariá como fundamento da legislação e pedia a retirada dos representantes coptas da Assembleia constituinte se
insistirem na tentativa de forçar no sentido islamita a nova Carta Constitucional do grande país norte africano. O
Patriarca, que será entronizado no próximo domingo, 18 de novembro, apresentou suas considerações sobre o
trabalho da Assembleia Constituinte, num encontro com uma delegação dos sindicatos de jornalistas e advogados
ocorrida em 12 de novembro no mosteiro de São Bishoi (Deir Amba Bishoi). Nessa ocasião, o chefe da maior
comunidade cristã no Oriente Médio confirmou que a Igreja copta ortodoxa está se coordenando com os
representantes da Universidade Islâmica de Al Azhar para partilhar um discernimento comum sobre os artigos em
discussão. Dentre os cem membros da Assembleia Constituinte, os cristãos são uma quinzena. Quatro deles - dois
coptas ortodoxos, um protestante e o bispo copta católico Yohanna Qulta - foram nomeados diretamente pelas
respectivas Igrejas e comunidades eclesiais. Segundo o bispo auxiliar de Alexandria dos Coptas Católicos, Botros
Fahim Awad Hanna, a abordagem decidida e equilibrada do Patriarca Tawadros pode ter um efeito positivo sobre
o debate constitucional em andamento no Egito, contrastando as manobras de grupos salafitas que apontam para a
completa islamização da carta constitucional. "Embora a grande maioria dos muçulmanos", disse à Agência Fides
o Bispo de Hanna, "não concordem com esta linha tão pequena e rígida. Todos, ao invés, concordam que os
princípios da paz e da justiça cultivados também pela jurisprudência islâmica inspiram o direito e a legislação, em
conformidade com a lei natural". (GV) (Agência Fides 15/11/2012).
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