FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/LÍBANO - O Patriarca Rai: Em breve, um encontro entre os
Patriarcas ortodoxos e católicos do Oriente Médio
Roma (Agência Fides) - “Estamos preparando um encontro de todos os Patriarcas ortodoxos e católicos do
Oriente Médio, para promover a unidade entre os cristãos e enfrentar juntos os problemas e os sofrimentos que
compartilhamos neste difícil momento histórico”. Foi o que anunciou à Agência Fides o Cardeal Bechara Boutros
Rai, Patriarca de Antioquia dos Maronitas, nesses dias em Roma para participar do Conclave.
O encontro com os Patriarcas médio-orientais será um momento importante na forte rede de contatos ecumênicos
que envolveu nos últimos meses o líder da Igreja maronita, criado Cardeal por Bento XVI no Consistório de 24 de
novembro de 2012. No início daquele mesmo mês, S. B. Rai presenciou a entronização do novo Papa copta
ortodoxo Tawadros II. Em 10 de fevereiro passado, ele foi o único Patriarca presente na entronização do novo
Patriarca greco-ortodoxo de Antioquia Yohanna X Yazigi, ocorrida em Damasco. Nos próximos dias, deveria
participar do início do ministério do novo Arcebispo de Cantuária, Justin Welby (empenho cancelado por causa
do Conclave). E pretende honrar o convite recebido para visitar o Monte Atos. “As possibilidades de voltar a uma
unidade completa”, explica Fides o Patriarca Rai, “é estudada em altos níveis. No entanto, nós podemos viver a
comunhão no plano concreto do anúncio evangélico e da compartilha de iniciativas sociais, caritativas e culturais.
Trata-se de um ecumenismo concreto, sem demasiados discursos. É o ecumenismo que muitos batizados já vivem
em sua cotidianidade”.
S. B. Rai se encontrou recentemente também com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I e com o
Arcebispo ortodoxo de Atenas Hieronymos. De 26 de fevereiro a 1o de março, antes de vir a Roma para o
Conclave, o Patriarca Rai visitou a capital russa a convite do Patriarca de Moscou Kirill. Durante a estada
moscovita, o líder da Igreja maronita teve longos colóquios com o próprio Kirill e com o Metropolita Hilarion
(responsável pelo Departamento do Patriarcado de Moscou para as relações exteriores) sobre a condição atual dos
cristãos no Oriente Médio. S. B. Rai em Moscou se encontrou também com o Presidente da Duma, Sergej
Naryshkin, com alguns de seus colaboradores, manifestando apreço pela linha a favor de uma negociação entre
regime e oposição na Rússia sobre o conflito sírio. (GV) (6/3/2013).
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