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ÁFRICA – Apelo das Caritas africana em favor da República
Centro-Africana
Nairóbi (Agência Fides) – "Expressamos a nossa indignação pelos sofrimentos impostos à população civil
inocente", afirmam os participantes do encontro dos secretários e diretores nacionais das Caritas da África, numa
declaração enviada à Agência Fides sobre a dramática situação na República Centro-Africana.
"Saudamos e apoiamos os esforços corajosos e proféticos empreendidos pela Igreja na República Centro-Africana
para dar novamente esperança às populações em sofrimento e trabalhar para prevenir a extensão desta crise além
de impedir a sua transformação em conflito no campo religioso", ressalta o documento.
As Caritas africanas, além de garantirem sua solidariedade ao povo centro-africano, lançam um apelo às
instituições internacionais (ONU, União Africana, União Europea, etc..) para que acolham “os pedidos de ajuda
lança pela Igreja centro-africana para tenha fim imediatamente esta situação”. Pedem além disso, “aos nossos
sacerdotes e bispos que se reúnem de 8 a 15 de julho, em Kinshasa, na Assembleia Plenária do Simpósio das
Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM/SCEAM), para que enfrentem essa situação junto com
os bispos deste país e que nos autorizem a iniciar coletas de dons em nossas Igrejas para ajudar o povo
centro-africano”.
O encontro dos responsáveis das Caritas africanas se realizou em Nairóbi de 1° a 5 de julho. Na declaração final
enviada à Fides, se afirma, que foi assumido o compromisso de difundir em todas as Igrejas africanas o
conhecimento de dois documentos: a declaração dos bispos feita em Kinshasa em 2012 sobre a identidade e sobre
a Missão das Caritas à luz da Encíclica Deus Caritas Est, e o Motu Proprio “Intima Ecclesiae Natura” sobre o
serviço à carità. (L.M.) (Agência Fides 9/7/2013)
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