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ÁFRICA/REP. CENTRO-AFRICANA - Dia de oração pela paz e a justiça
social
Bangui (Agência Fides) – Pensando na grave situação política que paralisa a população da República
Centro-africana desde 24 de março, a Ordem do Carmelo de Bangui organizou uma verdadeira “cruzada de
oração” que prevê que todas as famílias participem da oração do terço. Há meses, os fiéis têm se encontrado
diante da gruta de Nossa Senhora. “Nestas semanas, sentimos como a população nos quer bem, não nos traíram
nem nos entregaram aos rebeldes ou aos ladrões; ao contrário, a nossa capela está cada vez mais cheia de gente
que vem rezar conosco”: é o que diz padre Davide Sollami, das Missões Carmelitas da Ligúria. Ao apoiar esta
iniciativa, a Procuradoria das Missões de Arenzano propôs um dia de oração, domingo, 21 de julho, a ser
partilhado publicamente com todos os fiéis. A intenção é celebrar a Eucaristia em comunhão com a missão
Carmelita na África Central e com os conventos e mosteiros carmelitas da Ligura, pedindo a Deus o dom da paz
na RCA, onde missionários, religiosas e voluntários leigos se empenham junto à população inocente que sofre
com as ações dos rebeldes “Séléka”, em meio a desordens, furtos e violência. Os Carmelitas sugerem ainda uma
intenção particular a mais na oração dos fiéis: “rezar pela Igreja Católica Centro-africana, que está sofrendo por
causa de profanações em lugares de culto, furtos e saques nas paróquias, em missões, escolas e postos de saúde, e
que responde à violência com as ‘armas’ do amor, da solidariedade, da oração, testemunhando a força do
Evangelho pelo verdadeiro progresso dos povos”. (AP) (16/7/2013 Agência Fides)
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