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ÁSIA/SÍRIA - Orações pelos bispos de Aleppo sequestrados há dois meses
Damasco (Agência Fides) - As Igrejas do Oriente Médio se unem em oração para invocar a libertação dos dois
Bispos Metropolitanos de Aleppo – o sírio-ortodoxo Mar Gregorios Yohanna Ibrahim e o greco-ortodoxo Boulos
al-Yazigi - sequestrados em 22 de abril passado por desconhecidos. Na noite de sábado, 22 de junho, exatamente
dois meses após o sequestro, uma oração comum será conduzida em Balamand (Líbano) pelo Patriarca
greco-ortodoxo de Antioquia, Yohanna X al-Yazigi (irmão de um dos bispos seqüestrados) e pelo Patriarca
sírio-ortodoxo Mar Ignatius Zakka I Iwas para invocar a libertação de todos os sequestrados e do dom da paz para
toda a Síria. Iniciativas semelhantes de oração partilhada por todas as comunidades cristãs serão realizadas nas
igrejas de Aleppo. É o que refere à Agência Fides o Bispo metropolitano Timóteo Matta Fadil Alkhouri,
Assistente Patriarcal no Patriarcado Sírio-Ortodoxo de Antioquia. "Estamos tristes, porque já se passaram dois
meses e não temos nenhuma ideia de onde estejam e como estão os nossos irmãos bispos. Não temos certeza de
que estejam ainda vivos, temos esperança. Pedimos várias vezes para nos fazerem ouvir sua voz e isso não foi
possível. Até agora não recebemos nem mesmo más notícias, e isso nos dá esperança. Por esta razão, nós
continuamos a estar em contato com os círculos políticos na Síria, Líbano e Turquia, tentando encontrar canais de
comunicação com alguém que saiba o que aconteceu. O Bispo Matta agradece "ao Papa Francesco, todos os
cristãos e muçulmanos que rezam conosco e que sentimos ao nosso lado neste momento de tristeza. Tudo isso nos
ajuda a continuar. No domingo, em nossas Igrejas, se celebra o Pentecostes. Rezaremos muito para que Deus Pai
coloque suas mãos sobre nós e nos conceda o seu Espírito Consolador". (GV) (Agência Fides 21/6/2013).
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