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ÁSIA/FILIPINAS - "Amor a Deus e ao próximo": Carta conjunta dos
Bispos e Ulemás pela paz em Mindanao
Cotabato (Agência Fides) – Bispos e líderes religiosos islâmicos se comprometem juntos a promover e construir a
paz na sociedade do sul das Filipinas. É o que afirma a Carta conjunta publicada pela Conferência dos Bispos e
dos Ulemás ("Bishop Ulama Conference", BUC) por ocasião da “Semana pela Paz em Mindanao" que, iniciada
em 29 de novembro, se conclui hoje, 5 de dezembro. A Carta, enviada à Agência Fides, se intitula "Amor a Deus
e amor ao próximo: um desafio para Mindanao". Na base de tudo, a firma o texto, está “um mandamento comum
para cristãos, muçulmanos e autóctones”, o de “amar Deus /Alá/ Magbabaya, o próximo e a natureza, numa vida
harmoniosa e pacífica”. Os líderes religiosos concordam em dizer que “muitas vezes os conflitos são devidos à
política e à economia, e usam a religião como pretexto”, que, portanto, na sua autenticidade, é um fator de paz.
Bispos e ‘ulamas’ muçulmanos afirmam que continuarão suas atividades de sensibilização para promover a paz
em Mindanao, defendendo “o acordo básico” entre rebeldes islâmicos e governo filipino, de outubro passado. Nos
dias 3 e 4 de dezembro, por ocasião da Semana pela Paz, a BUC organizou um fórum intitulado “Um caminho
rumo à plenitude”, dedicado ao aprofundamento de temas relacionados ao acordo básico para Mindanao. A
assembleia de líderes religiosos elaborou uma "road map" para a paz em Mindanao, comprometendo-se em
promover “projetos de caráter formativo e projetos de desenvolvimento, nos quais vivenciar o conhecimento e a
compreensão recíproca da fé e da cultura no espírito do diálogo, a fim de construir harmonia autêntica e paz entre
indivíduos e comunidades”. A BUC nasceu em 1996 como "Fórum de diálogo"; sucessivamente se
institucionalizou como Conferência estável. Nos anos passados, foi também envolvida ativamente no processo e
nas negociações de paz no sul das Filipinas. (PA) (Agência Fides 5/12/2012)
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