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ÁSIA/IRAQUE – Aberto o Sínodo da Igreja caldeia
Bagdá (Agência Fides) – Começou em Bagdá, na tarde de ontem, 5 de junho, com um dia de retiro e oração, o
Sínodo da Igreja caldeia, convocado pelo Patriarca de Babilônia dos caldeus, Louis Raphael I Sako. No início dos
trabalhos, participou também o Arcebispo Giorgio Lingua, Núncio apostólico na Jordânia e no Iraque. A partir de
hoje, com a chegada de Roma do Bispo de Aleppo Antoine Audo, todos os Bispos caldeus – com exceção de
Sarhad Jammo, Bispo de São Pedro Apóstolo de São Diego dos caldeus (EUA) – estão reunidos na Casa
generalícia das irmãs caldeias Filhas de Maria Imaculada, no centro da capital iraquiana, para enfrentar os tópicos
da densa agenda sinodal. O Sínodo é chamado a ocupar-se das nomeações de bispos nas numerosas sedes
episcopais atualmente vacantes, da formação dos sacerdotes, da redação definitiva do “Direito próprio” da Igreja
caldeia, da atualização e da uniformização dos ritos litúrgicos celebrados nas diversas dioceses. Serão delineadas
medidas concretas para encorajar os cristãos caldeus a permanecer em suas terras de origem ou a retornar. O
comunicado emitido ontem pelo Patriarcado de Babilônia dos Caldeus e enviado à Agência Fides, convida todos
“os filhos e filhas da Igreja caldeia” a rezar pelo bom êxito da Assembleia sinodal, repetindo a oração pelo Sínodo
divulgada no início de maio pelo Patriarca Sako e que há mais de um mês está sendo rezada em paróquias e
mosteiros caldeus de todo o mundo. A súplica pede ao Pai Todo-poderoso para serem ajudados “a amar a nossa
Igreja caldeia assim como é, em todas as suas variedades e diferenças, em sua grandeza como em sua fraqueza”, e
invoca a ajuda do Espírito Santo diante das “tempestades” que “sopram contra a barca em que nos encontramos”.
(GV) (Agência Fides 6/6/2013).
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