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ÁSIA/SÍRIA - O Metropolita sírio-ortodoxo: “Jejum e oração pela paz com
o Papa: a nossa missão”
Hassakè (Agência Fides) – Um forte convite ao jejum e à oração pela paz, em comunhão e em concomitância com
a vigília de oração anunciada pelo Papa Francisco para 7 de setembro, foi feito à comunidade cristã sírio-ortodoxa
por Eustathius Matta Roham, Arcebispo metropolitano sírio-ortodoxo de “Jazirah e Eufrates”, na parte oriental da
Síria. Interpelado pela Agência, o Metropolita, que atualmente se encontra em Viena, afirma que ele mesmo e
toda a sua comunidade “aderem com convicção ao apelo do Papa”. Para afastar males como a guerra e a violência,
o Arcebispo recorda o trecho do Evangelho de Mateus (Mt 17,21): “Esta casta de demônios não se expulsa senão
pela oração e pelo jejum”. Por isso, afirma o Arcebispo a Fides, “acolhemos o convite do Santo Padre: a nossa
oração comum também é necessária para que a paz possa triunfar. O jejum é necessário para converter o coração e
implorar a intervenção e a graça de Cristo. Jejuar a rezar juntos, hoje: esta é a nossa missão. Estou feliz porque
vejo que muitas pessoas no mundo compreendem a situação e a urgência da paz”.
O Metropolita Matta Roham refere a Fides que pediu “a toda a comunidade cristã sírio-ortodoxa na Síria, mas
também às comunidades na diáspora, em todo o mundo, que se unam à oração e ao jejum comunitário, em nome
de Cristo, para implorar o dom da paz”.
De acordo com o que foi referido a Fides pelo Arcebispo, que nas próximas horas irá ao Líbano e à Turquia por
motivos pastorais, comunidades ortodoxas e protestantes de várias confissões no Líbano e em outras nações do
Oriente Médio estão se mobilizando para rezar e jejuar juntos neste sábado, 7 de setembro. (PA) (Agência Fides
3/9/2013)
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