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ÁSIA/TURQUIA – O Patriarca ecumênico Bartolomeu I: rezemos pela paz
na Síria junto com o Papa Francisco
Istanbul (Agência Fides) – O Patriarca ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I acolheu o apelo do “irmão em
Cristo, Papa Francisco” para rezar e jejuar pela paz na Síria, pedindo também aos líderes internacionais reunidos
em São Petersburgo para o encontro do G20 para que favoreçam uma solução negociável e não militar do conflito
sírio. “O Patriarcado ecumênico e nós pessoalmente – lê-se numa nota enviada à Agência Fides – estamos
seguindo com ansiedade os desdobramentos da situação na Síria e em geral em todo o Oriente Médio. Rezamos
para que prevaleça a paz. Somente a paz permitirá também aos cristãos do Oriente Médio de continuarem vivendo
sem impedimento naquelas terras onde nasceram”. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla fez um apelo aos
participantes da cúpula do G20 em andamento e São Petersburgo, e espera que as decisões ali tomadas favoreçam
uma solução pacífica e não militar do conflito sírio.
Além disso, lê-se na declaração difundida pelo Patriarca, “a Igreja de Constantinopla acolheu a iniciativa
promovida pelo Bispo de Roma Francisco de fazer um apelo aos cristãos do mundo para que no próximo sábado
todos se unam em oração e jejum a fim de pedir que prevaleça a paz na Síria martirizada, na esperança de que
Deus ilumine a mente dos responsáveis políticos e sejam evitadas as intervenções militares que inevitavelmente
provocarão a morte de vítimas inocentes”. “Também nós – concluiu o Patriarca Ecumênico – acolhemos o apelo
do nosso irmão em Cristo Papa Francisco para rezar no próximo sábado pela mesma intenção, como sempre
fizemos desde quando iniciou o sangrento conflito na Síria”. (GV) (Agência Fides 6/9/2013).
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