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ÁFRICA/SUDÃO DO SUL – “Não temos nada a ver com a coleta de verbas
para a nossa catedral”, afirma a diocese de Torit
Juba (Agência Fides) - A diocese de Torit (Sudão do Sul) reitera que não aceitou a proposta de um grupo de
estudantes muçulmanos nos Estados Unidos de coletar verbas para reconstruir a catedral de Torit e nem assinou
um acordo neste sentido. É o que afirma um comunicado enviado à Agência Fides, assinado por Pe. Mark Opere
Omol, representante diocesano na Europa, Canadá e Estados Unidos.
“Fomos informados de que uma fundação sediada na América, a Sudan Sunrise Foundation, organizou uma coleta
de verbas para 16 de maio, na Catholic University of America de Washington”, diz o comunicado. “O evento é
organizado por um grupo de estudantes muçulmanos provenientes de Darfur, que há dois anos visitou Torit e
ofereceu sua ajuda para reconstruir a catedral de São Pedro e São Paulo”.
“A proposta levantou questionamentos e preocupações na comunidade cristã de Torit, sobre as motivações que
estariam detrás desta proposta” recorda o documento. Em 3 de novembro de 2012, o falecido Bispo de Torit, Dom
Akio Johnson Mutek, havia feito uma declaração esclarecendo que a diocese não tinha solicitado nenhuma ajuda à
Sudan Sunrise Fundation (veja Fides 7/11/2012).
O novo comunicado informa formalmente a “Arquidiocese de Washington, a Catholic University of America e a
Embaixada do Sudão do Sul em Washington que os organizadores da coleta de verbas não têm nenhum
encorajamento ou aprovação da liderança da Igreja católica, e que não existe nenhuma aceitação formal da
diocese de Torit de autorizar o grupo de estudantes muçulmanos a realizar o projeto de reconstruir a catedral”.
“A coleta de verbas de 16 de maio, na Universidade Católica de Washington, é uma surpresa e não tem nada a ver
com a catedral de São Pedro e Paulo de Torit. Esta nota é a posição oficial da diocese e com ela, a questão deve
ser considerada encerrada de uma vez por todas”, conclui o documento. (L.M.) (Agência Fides 8/5/2013)
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