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VATICANO - Iniciado o Sínodo para a eleição do novo Patriarca caldeu
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Teve início hoje em Roma o Sínodo da Igreja Patriarcal de Babilônia dos
Caldeus, convocado por Sua Santidade Bento XVI, para a eleição do novo Patriarca. A presidência do Sínodo –
hospedada na casa para exercícios espirituais dos Santos João e Paulo no Célio, administrada pelos Padres
Passionistas - é confiada ao Cardeal argentino Leonardo Sandri, Prefeito da Congregação para as Igrejas
Orientais, que abriu os trabalho com um discurso em que invocou a iluminação do Espírito Santo sobre as
escolhas a que são chamados os Bispos caldeus. "Cada um de suas Excelências – disse entre outras coisas o
Cardeal Sandri - é corresponsável por aquilo que deriva da eleição patriarcal, especialmente neste delicado
momento histórico: o próprio futuro da Igreja caldeia e da sua tradição, a compreensão dos tempos e das situações
eclesiais, históricas e sociais, a elaboração das orientações pastorais e de suas aplicações".
Hoje, para os Bispos caldeus está prevista uma Lectio Divina guiada pelo Bispo Enrico dal Covolo, Reitor da
Pontifícia Universidade Lateranense, e uma conferência do Arcebispo Rino Fisichella, Presidente do Pontifício
Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. O dia de amanhã, 29 de janeiro, será reservado aos colóquios
e à troca de opiniões sobre a situação da Igreja caldeia. A partir de quarta-feira, 30, terão início as votações, que
ocorrerão em conformidade às regras previstas pelo Código dos Cânones para as Igrejas orientais. Do Sínodo
participam 15 Bispos caldeus provenientes, além do Iraque, do Irã (2), dos Estados Unidos (2), do Líbano (1), da
Síria (1), da Austrália (1), do Canadá (1). (GV) (Agência Fides 28/01/2013)
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