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ÁFRICA - "A região está atravessando uma transição complexa e
dolorosa" - afirmam os Bispos do norte da África
Mazara del Vallo (Agência Fides) – “Uma transição mais complexa e dolorosa do que se previa apenas um ano
atrás”. É o que afirmam os Bispos da CERNA (Conferência Episcopal da Região do Norte da África), no final de
sua Assembleia Plenária (que se realizou em Mazara del Vallo, na Sicília, veja Fides 13/11/2012), descrevendo a
situação do Norte da África, que vive desafios de natureza “religiosa, política e sócio-econômica”, um ano após a
penúltima reunião, em novembro de 2011. “A crise do nosso vizinho do sul, Mali, a difícil reconstrução da Líbia e
a incerteza do processo de transição na Tunísia são sinais evidentes” da complexa situação na qual se encontram
os países da região, afirma o comunicado final, enviado à Agência Fides.
No campo eclesial, os Bispos do Norte da África notam: “nossas Igrejas são modestas e frágeis, a partida de
algumas comunidades religiosas residentes há muito tempo em Maghreb e a mobilidade sempre mais rápida de
fiéis de nossas paróquias nos obrigam a contar sempre mais com a solidariedade de outras Igrejas. Agradecemos a
generosidade das Dioceses que nos oferecem padres Fidei Donum, e as congregações, especialmente africanas,
que optam por instalar-se em nossa região”.
A escolha da Sicília “coração do Mediterrâneo”, sublinha, para a assembleia da CERNA, “a urgência do diálogo
entre culturas, civilizações e religiões, entre as margens deste mar”. As populações mediterrâneas, notam os
Bispos, se questionam sobre temas como a guerra na Síria, a situação no norte de Mali, o extremismo de alguns
grupos religiosos que incrementam as migrações forçadas e reforçam o recíproco temor. Para derrotar o
cepticismo, os Bispos do Norte da África citam com exemplo “a cotidiana experiência do conhecimento
recíproco, do diálogo de vida, do respeito, da escuta, do acolhimento e da compartilha”.
(L.M.) (Agência Fides 22/11/2012)
> LINKS
Comunicado final CERNA (em francês):
http://www.fides.org/fra/documents/CERNA_Communiqu_final_Sicile_nov_2012.doc:
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