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ÁFRICA/EGITO - Papa Tawadros II intervém na liturgia de entronização
do Patriarca copta católico Ibrahim Sidrak
Cairo (Agência Fides) - A liturgia de início do ministério patriarcal do novo Patriarca copta católico, Ibrahim
Isaac Sidrak – celebrada esta manhã na catedral da Santa Virgem, no Cairo – representou também um evento
ecumênico relevante na história das relações entre as diversas Igrejas cristãs presentes no Egito: também quis
participar da cerimônia o Patriarca Tawadros II, Líder da Igreja copta-orotodoxa que com seus 10 milhões de fiéis
representa a comunidade cristã mais numerosa presente no mundo árabe. “Foi um gesto histórico, sem
precedentes. Papa Tawadros, em seu discurso, se referiu às três características que devem conotar o ministério do
novo Patriarca: a paternidade, o amor a todos os seus filhos e o serviço para todos” – informa à Agência Fides o
bispo Adel Zaki OFM, Vigário apostólico de Alexandria do Egito para os católicos de rito latino, presente
também na cerimônia.
Durante a sua homilia, o Patriarca Ibrahim comentou a frase da segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, por ele
escolhida como lema patriarcal. “Deus nos reconciliou consigo mediante Cristo e “nos confiou o ministério da
reconciliação”. No momento conflituoso em que vivem o Egito e todo o mundo – destacou S. B. Sidrak – existe a
necessidade de pessoas que trabalhem pela reconciliação e pelo bem da sociedade.
Na liturgia de entronização estavam presentes expoentes de instituições e líderes políticos como Amr Moussa,
Hamdin Sabahi e Mounir Fakhri Abdel Nour. O grande Imã de Al -Azhar enviou como representante o seu
Primeiro Conselheiro Mahmoud Azab. Durante os agradecimentos, a multidão de fiéis dedicou aplausos a todos
os nomes quando eram pronunciados, com exceção do Presidente Morsi. (GV) (Agência Fides 12/3/2013).
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