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ÁFRICA/EGITO - Nasce o Conselho de Igrejas cristãs
Cairo (Agência Fides) – Os máximos representantes das confissões cristãs presentes no Egito se reuniram esta
manhã na Catedral copta ortodoxa de São Marcos, no bairro cairota de al- Abbasiya, para assinar os estatutos do
Conselho nacional de Igrejas cristãs. Da reunião de fundação do novo organismo, participaram os líderes de 5
confissões cristãs presentes no Egito (copta-ortodoxa, católica, greco-ortodoxa, anglicana e evangélica), cada um
guiando uma delegação de cinco representantes de cada Igreja.
Presentes, entre outros, o Patriarca copta-ortodoxo Tawadros II, o copta católico Ibrahim Isaac Sidrak e
Theodoros II, Patriarca greco-ortodoxo de Alexandria.
"O novo organismo", explica à Agência Fides Dom Kiryllos William, bispo copta-católico de Assiut, "servirá para
proceder juntos no caminho ecumênico, e a expressar uma posição comum no diálogo e na convivência com os
não-cristãos. Haverá certamente ocasião para promover através dele iniciativas comuns em nível social e
cultural". Segundo o Bispo Kyrillos, o novo conselho "não terá um perfil político e não poderá certamente
exercitar autoridade vinculante na vida interna de cada Igreja".
No entanto, a sua criação é um fato importante para o futuro da comunidade cristã no Egito, e confirma a
sensibilidade ecumênica do novo Patriarca copta-ortodoxo, que assumiu o cargo em novembro passado:
"Tawadros", observa Anba Kyrillos, "deu o seu pleno apoio para inaugurar em breve este novo organismo, cuja
criação foi pensada já antes de sua eleição".
Enquanto isso, no domingo, centenas de cristãos coptas-ortodoxos foram em procissão em frente à sede do
Supremo Tribunal para protestar devido ao ataque incendiário perpetrado na sexta-feira 15 de fevereiro contra a
Igreja de Mar Girgis por um grupo de militantes islamistas, na governadoria de Fayoum. (GV). (Agência Fides
18/02/2013).
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