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ÁSIA/ISRAEL - Pe. Bouwen: o resultado eleitoral abre novas perspectivas
para os cristãos
Jerusalém (Agência Fides) - "Se o resultado das eleições israelenses irá favorecer uma abertura para a paz, os
cristãos vão se sentir menos incomodados como cidadãos do Estado de Israel, e para eles vão se abrir novas
possibilidades para a inserção". Foi o que disse à Agência Fides o belga Pe. Frans Bouwen, missionário dos
Padres Brancos, que vive e trabalha há 44 anos em Jerusalém. "O perfil da comunidade cristã em Israel está
mudando", observa Pe. Bouwen, "mas a maioria dos cristãos ainda pertence à minoria árabe palestina. Outros
cristãos são na sua maioria trabalhadores migrantes e sua permanência estável deve ser ainda verificada. Além
disso, existe a incógnita dos imigrantes russos que teriam vindo a Israel sem revelar a sua fé cristã. Sabe-se que
eles existem, vão nas igrejas, visitam os mosteiros, MS não querem ser identificados como cristãos e ninguém
pode dizer quantos são".
Os resultados das eleições, segundo Pe. Bouwen Pai, poderia abrir novos cenários: "É necessário esperar os
movimentos de Netanyahu. Provavelmente se buscará formar uma grande coalizão, que também inclua as partes
ultra-ortodoxas". Segundo o missionário belga, os cidadãos de Israel deram um sinal forte: "Com o sucesso do
Partido de Yair Lapid foi afirmada uma posição que eu defino realista e pragmática. Os israelenses disseram:
queremos viver uma vida normal, sem lutas ideológicas, sem seguir desígnios de algum tipo de grandeza.
Também a paz é uma das coisas necessárias para viver uma vida normal. Então pode surgir uma visão pragmática
e não idealista também no tema da paz, o que poderá ser benéfico se não for negado nas negociações pela divisão
de poder".
Engajado no diálogo ecumênico, histórico diretor da revista Proche Orient Chrétien, Pe. Bouwen é um analista
respeitado pela presença de comunidades cristãs no contexto geopolítico do Oriente Médio. (GV) (Agência Fides
26/1/2013).
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