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ÁFRICA/ETIÓPIA – A Igreja Católica na Etiópia, uma pequena realidade
apreciada por todos
Addis Abeba (Agência Fides)- “Somos uma pequena realidade, mas a nossa contribuição à vida social do país é
apreciada por todos”, afirma à Agência Fides Pe. Hagos Hayish, Secretário-Geral da Conferência Episcopal da
Etiópia.
“Os católicos na Etiópia representam cerca de 1% da população, a maior parte da qual é membro da Igreja
Ortodoxa Etíope ou adere à religião islâmica”, explica pe. Hayish. “A Igreja Católica, porém, é bem vista seja
pela população, seja pelas autoridades por suas atividades sociais e sua atitude de abertura a todos, cristãos e
muçulmanos”.
“Temos, por exemplo, mais de 360 escolas frequentadas por alunos de todas as classes sociais, sem distinção de
religião. O mesmo pode ser dito dos 82 centros de saúde administrados pela Igreja Católica, espalhados em todo o
território, alguns dos quais atuam nas áreas mais isoladas e remotas do país, que oferecem tratamentos a todos”,
afirma pe. Hayish.
“Outro fator muito apreciado é o comportamento neutral da Igreja Católica em relação às divisões religiosas que
estão presentes no país. Por isso, somos chamados a desempenhar uma obra de mediação, sobretudo neste
momento no qual também no nosso país se sente o crescimento do fundamentalismo religioso”, afirma o
Secretário-Geral da Conferência Episcopal da Etiópia, que destaca como esse último fenômeno provenha do
exterior, também graças à propaganda difundida através de redes sociais.
Para favorecer o diálogo inter-religioso, foi criado o Interfaith Council of Ethiopia, no qual a Igreja Católica foi
chamada a uma papel de destaque, sinal do respeito e da confiança que as outras confissões religiosas têm em
relação a ela. (L.M.) (Agência Fides 30/4/2013)
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