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ÁSIA/SÍRIA – Patriarcas e líderes cristãos no Oriente Médio: juntos com o
Papa, na oração pela paz
Beirute (Agência Fides) – Os líderes cristãos das Igrejas orientais acolhem e repropõem o premente apelo pela paz
na Síria, feito pelo Papa Francisco no Angelus de ontem, 1º de setembro. Como reiteram à Fides vários líderes
cristãos no Oriente Médio, o apelo “entrou nos corações de todos, dos Bispos aos simples fiéis. As comunidades
cristãs na Síria, no Oriente Médio e na diáspora estão felizes e se preparam para unir-se ao jejum e à oração”.
Ontem, o Patriarca maronita de Beirute, Card. Bechara Rai, visitou o Patriarca Greco-ortodoxo de Antioquia,
Youhanna Yazigi, e os dois líderes se disseram “profundamente confortados com o apelo do Papa”,
comprometendo-se em sensibilizar suas comunidades pela prece comum.
Em declaração conjunta divulgada depois do encontro e enviada à Fides, os dois líderes pedem “a todos os países
estrangeiros, na região ou mais distantes, que atuem para resolver o conflito através de meios políticos,
diplomáticos e pacíficos”. Julgando “inaceitável que alguém destrua a vida dos sírios”, os dois líderes se dizem
“contrários a qualquer intervenção armada estrangeira na Síria”, reiteram que a guerra “não causa outra coisa
senão destruição”. “Queremos sempre falar a linguagem do diálogo e da paz”, afirma a nota enviada à Fides.
“Nós, cristãos do mundo árabe – recordam – contribuímos para construir nossa cultura e nossas sociedades, uma
civilização de convivência e moderação”. Os cristãos, conclui o texto, “nunca serão instrumento de guerra e do
tráfico de armas”, mas confirmam o compromisso “em construir uma sociedade baseada no respeito, no amor e na
cooperação com o próximo”. (PA) (Agência Fides 2/9/2013)
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