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ÁSIA/LÍBANO - Todo o Líbano unido ao redor do Patriarca Bechara
Boutros Rai, novo cardeal
Beirute (Agência Fides) – A entrada no Sagrado Colégio de Cardeais do Patriarca maronita Bechara Boutros Rai
se transforma numa ocasião para reencontrar a unidade nacional libanesa em um momento extremamente delicado
para os equilíbrios políticos e sociais do país dos Cedros. Representantes de todas as facções e grupos políticos e
religiosos que compõem o mosaico libanês presenciarão nos próximos dias celebrações e momentos públicos
ligados ao Consistório convocado para Roma por Bento XVI para a criação de seis novos cardeais. Naquela
ocasião, o líder da Igreja maronita receberá das mãos do Bispo de Roma o barrete cardinalício.
As celebrações e encontros oficiais com o Patriarca neo-purpurado terão a participação de mais de vinte Bispos
libaneses, Superiores religiosos do Líbano e altos representantes do Patriarcado ortodoxo de Antioquia e do
Patriarcado armênio. As instituições nacionais estarão presentes em máximo nível, com a participação anunciada
do Presidente da República libanesa, Michel Suleiman. A lista de representantes de grupos políticos é ampla e
eloquente. Ao redor do Patriarca neo-purpurado estes deixarão de lado as contraposições que distinguem a atual
fase política libanesa. O Partido das Falanges será representado pelo ex-presidente Amin Gemayel. O ex-Primeiro
ministro sunita Saad Hariri, que quarta-feira passada saudou o Papa na Sala Paulo VI depois da audiência geral,
enviará um representante pessoal. Virão também a Roma por ocasião do Consistório vários deputados do
Movimento Patriótico Livre, o Partido liderado pelo ex-general Michel Aoun. Suleiman Franjie, líder do
movimento Marada, enviará seu filho para representá-lo.
Segundo informações apuradas pela Agência Fides, também o partido de Hezbollah estará em Roma nos dias do
Consistório com um representante oficial. Trata-se de Ghalib Abu Zeinab, membro da ala política do Partido xiita
e responsável pelas relações com os cristãos. No último dia 9 de novembro, uma delegação do Hezbollah liderada
por Sayyed Ibrahim Amin al-Sayyed, Chefe do Setor político da organização, esteve na sede do Patriarcado
maronita em Bkerkè para felicitar o Patriarca. (GV) (Agência Fides 21/11/2012).
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