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ÁSIA/FILIPINAS – Paz na Síria: católicos e muçulmanos das Filipinas
acolhem o convite do Papa
Manila (Agência Fides) – A Igreja Católica nas Filipinas e as comunidades muçulmanas do sul se uniram ao Papa
Francisco no dia de oração e jejum pela paz na Síria em 7 de setembro próximo: foi o que apurou a Agência Fides
com fontes locais da comunidade cristã.
Uma nota da Conferência Episcopal, enviada a Fides, auspicia “o fim do derramamento de sangue e da violência
na martirizada nação” e convida os Bispos e todas as comunidades locais “a responderem ao apelo do Papa
Francisco”. Como apurado por Fides, em Manila, o Card. Luis Antonio Tagle convidou todos os párocos e os
reitores de santuários da Arquidiocese a celebrarem a missa da manhã de sábado, 7 de setembro, com a intenção
especial pelo povo sírio, encorajando os fiéis a uma hora de Adoração eucarística depois da missa. Em todas as
dioceses, estão sendo organizados encontros de oração e jejum pela paz.
O forte apelo lançado pelo Papa Francisco abriu uma brecha nas comunidades muçulmanas que vivem no sul das
Filipinas. O Pe. Sebastiano D’Ambra, missionário PIME e fundador do movimento para o diálogo entre cristãos e
muçulmanos “Silsilah”, na cidade de Zamboanga, na ilha de Mindanao, refere a Fides que “nos próximos dias o
texto do Angelus do Papa Francisco de 1° de setembro será lido e meditado em reuniões e encontros
inter-religiosos”. Pe. D’Ambra se fará promotor e difundirá as palavras do Papa na mídia local, convidando
também as comunidades islâmicas a aderirem ao dia de oração e jejum pela paz na Síria. Num encontro entre
cristãos e muçulmanos organizado pelo movimento “Silsilah” para sábado, 7 de setembro, se rezará e jejuará
juntos com a intenção de implorar a Deus a paz na Síria, em comunhão com o Santo Padre. (PA) (Agência Fides
3/9/2013)
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