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ÁSIA/JORDÂNIA - Rei Abdallah II e o cardeal Sandri na inauguração
solene da American University of Madaba
Amã (Agência Fides) – Ficou marcada para 30 de maio a inauguração solene da Universidade americana de
Madaba (American University of Madaba, AUM), o Ateneu filiado ao Patriarcado latino de Jerusalém, do qual
Papa Bento abençoou a pedra fundamental em 9 de maio de 4 anos atrás, durante a sua visita pastoral à Terra
Santa. Participarão do momento oficial também o Rei Abdullah II da Jordânia, o Patriarca de Jerusalém dos
latinos, Fouad Twal e o cardeal Leonardo Sandri, Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. “A presença
do Rei, do Patriarca e do cardeal”, explica à Agência Fides pe. Rifat Bader, diretor do Center of catholic studies
and formation for media “confirma de modo certo que o caminho da nova instituição universitária deve ser visto
no contexto da grande e duradoura missão realizada pelo Patriarcado Latino na Jordânia no âmbito da instrução.
160 anos atrás, foi aberta a primeira escola do Patriarcado Latino além do Jordão, em um mundo aparentemente
fechado e marginal. Hoje, aquela mesma missão está favorecendo o nascimento de um Ateneu com padrões
elevados e conexões acadêmicas internacionais a serviço do povo jordaniano, cristãos e muçulmanos juntos”.
A American University di Madaba abriu suas estruturas já em outubro de 2011. Hoje existem cerca de 800 alunos,
em tempo integral. O Ateneu poderá receber 8 mil. Cerca de vinte cursos foram ativados, concentrados nos
setores das tecnologias informáticas, ciências econômicas e médico-sanitárias. O Patriarcado latino contribuiu de
modo importante para a construção da sede universitária. O Patriarca latino di Jerusalém é membro do Conselho
de administração, que agora o dirige em plena independência o Ateneu do ponto de vista acadêmico e financeiro,
seguindo o modelo de outras Universidades do Oriente Médio credenciadas junto a organismos de certificação
universitária estadunidenses. (GV) (Agência Fides 28/5/2013).
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