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ÁFRICA/EGITO – O Cardeal copta católica Naguib participará do Conclave
Cairo (Agência Fides) - O Cardeal Antonios Naguib, Patriarca emérito de Alexandria dos coptas católicos,
confirma à Agência Fides sua participação no Conclave, até agora incerta por motivos de saúde. Uma isquemia
cerebral hemorrágica o atingiu em 31 de dezembro de 2011, obrigando-o em meados de janeiro passado a
renunciar ao escritório patriarcal, mas agora suas condições aparecem em recuperação e tornam possível sua
viagem a Roma. O Cardeal Naguib disse à Agência Fides: "Estou muito feliz de poder participar deste momento
importante na vida da Igreja. Era algo que eu não sonhava mais. No início eu tinha dito que não era possível para
mim ir à Cidade Eterna para o Conclave, mas depois refleti sobre o fato de que o primeiro dever de um cardeal é
participar na escolha do Sucessor de Pedro. E mudei minha decisão inicial".
O cardeal egípcio deixará o Cairo somente depois que for comunicada a data de início das Congregações Gerais
do Sagrado Colégio e do Conclave. Uma vez em Roma, nos dias das congregações de cardeais, um acompanhador
autorizado cuidará das transferências do cardeal egípcio da Casa Santa Marta até a entrada da sala nova do
Sínodo.
Antonios Naguib, de 77 anos, que foi eleito Patriarca dos coptas católicos na primavera de 2006, foi criado
cardeal por Bento XVI, em novembro de 2010. Além dele entrarão em Conclave outros três líderes de Igrejas
Católicas do rito oriental: o Patriarca de Antioquia dos Maronitas Bechara Boutros Rai, o Arcebispo Maior de
Ernakulam-Angamaly dos siro-malabarenses George Alencherry e o Arcebispo maior de Trivandrum dos
siri-malancarense Baselios Cleemis Thottunkal. (GV) (Agência Fides 1/3/2013)
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