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ÁSIA/JORDÂNIA – Cúpula dos líderes das Igrejas do Oriente Médio é
patrocinada pela Monarquia jordaniana
Amã (Agência Fides) – Começa terça-feira, 3 de setembro, em Amã, a cúpula dos líderes das Igrejas e
comunidades cristãs do Oriente Médio, convocada para compreender os problemas e os desafios que tocam de
perto as vidas de todos os batizados nas convulsões que estão abalando toda a região médio-oriental. Cerca de
setenta Patriarcas, delegados patriarcais, bispos e sacerdotes de todas as Igrejas cristãs ativas na região vão
discutir e se confrontar, por dois dias. As várias sessões de estudo serão dedicadas aos recentes acontecimentos no
Egito, Síria, Líbano, Iraque, Palestina e Jordânia. O Cardeal Jean-Louis Tauran, Presidente do Pontifício Conselho
para o Diálogo Inter-religioso, participará do evento. A iniciativa, promovida pela Monarquia jordaniana, tem
como principal patrocinador o príncipe Ghazi bin Mohammad, conselheiro do Rei para assuntos culturais.
“Parece-me relevante o fato que o encontro tenha sido idealizado pelo Rei Abdallah II, que acaba de ter um
importante encontro com Papa Francisco”, explica à Agência Fides o Arcebispo Maroun Lahham, Vigário
patriarcal para a Jordânia do Patriarcado de Jerusalém dos Latinos. “A Família real da Jordânia”, acrescenta Dom
Lahham “quer reunir opiniões e informações porque quer oferecer uma contribuição concreta para a solução dos
problemas que afetam a condição de vida de muitas comunidades cristãs autóctones do oriente Médio. Dentre os
Patriarcas que confirmaram a presença, além do Patriarca latino de Jerusalém, Fouad Twal, está o Patriarca
greco-ortodoxo de Antioquia Yohanna X al-Yazigi, residente em Damasco e irmão do Metropolita de Aleppo
Boulos al-Yazigi, sequestrado em abril passado por desconhecidos com o Metropolita sírio-ortodoxo de Aleppo
Mar Gregorios Yohanna Ibrahim. (GV) (Agência Fides 30/8/2013).
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