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ÁSIA/SÍRIA – Deter a violência: jejum e oração dos bispos e fiéis em
Damasco
Damasco (Agência Fides) - "Todos os bispos e fiéis cristãos em Damasco acolheram o apelo para jejuar e rezar
pela paz na Síria no sábado, 7 de setembro. A oração é a nossa última possibilidade para deter a violência", afirma
à Agência Fides Dom Samir Nassar, Arcebispo maronita de Damasco, que vive esses dias com a sua comunidade
numa atitude de "oração e esperança para acabar com a guerra". O Arcebispo informa à Fides que "muitos
muçulmanos se unirão a nós", e que, portanto, a oração em Damasco será ecumênica e inter-religiosa, um sinal de
forte vontade de paz de toda a população da Síria.
Segundo Fides, as diferentes comunidades e paróquias estão preparando momentos e vigílias de oração. Uma
iniciativa muito sentida e muito participativa será no Santuário de "Tabbaleh", em Damasco, "Memorial de São
Paulo", um lugar onde todos os sábados se celebra a Santa Missa e uma vigília ecumênica, no espírito Paulino. No
Santuário, confiado aos cuidados dos frades franciscanos da Custódia da Terra Santa", viveremos em 7 de
setembro um intenso dia de jejum, penitência e oração, para implorar a paz de Deus", disse à Fides o frade
franciscano Pe. Romualdo Fernandez OFM, reitor do Santuário. "A vigília de oração, que contará com a
participação de frades, das Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria e muitos fiéis será
animada por jovens e crianças", seguidas no local no seu crescimento humano e espiritual.
"Todas as igrejas franciscanas acolheram com grande alegria o apelo de paz do Papa Francisco, um homem que se
preocupa com o destino da Síria. Os fiéis sentem a sua proximidade e estão animados e comovidos por suas
palavras", concluiu Pe. Fernandez. (PA) (Agência Fides 4/9/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

