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ÁSIA/PAQUISTÃO – O Arcebispo Coutts aos líderes da sociedade: “Olhos
voltados para a humildade do Papa Francesco”
Karachi (Agência Fides) – Para profissionais, executivos, líderes sociais e políticos, “a humildade do Papa
Francesco pode ser uma preciosa fonte de inspiração. Se quiserem realmente se tornar agentes de transformação e
de mudança social, eu aconselho manter os olhos voltados para o Papa Francisco”: foi o que disse Dom Joseph
Coutts, Arcebispo de Karachi e Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, num discurso dirigido aos
líderes da sociedade, da cultura, da política, do mundo do empresariado no Paquistão.
Na mensagem, enviada à Agência Fides, o Arcebispo indica o Papa Francisco como um possível modelo a seguir,
especialmente por algumas características da humildade, dizendo: "Ele está trabalhando de maneira excelente para
a mudança. Ele escolheu o nome Francisco referindo-se a São Francisco de Assis, um santo amado não só por
cristãos, mas também por muçulmanos, hinduístas e budistas por suas obras de paz. O poder do Papa não é um
poder político, mas uma poder de serviço e de amor: ele deixou seu apartamento papal e foi viver na simplicidade.
Ele visitou os prisioneiros e lavou seus pés. Ama encontrar e passar tempo com as pessoas comuns".
O arcebispo falou para uma plateia de formandos, profissionais e líderes reunidos no Instituto Notre Dame de
Karachi, num seminário realizado recentemente, intitulado "Transformação social e mudança", organizado pela
associação católica "Jesus Youth Pakistan" (JYP).
O seminário visava ajudar líderes, dirigentes, gestores, professores, engenheiros e empresários que atuam na
sociedade, no campo da educação, cultura, negócios, empresa e política a pensarem como promover uma mudança
efetiva na sociedade: uma transformação que leve à promoção dos direitos e valores da dignidade das pessoas,
segundo os critérios de igualdade, justiça e fraternidade. No seminário foi claramente afirmado que "para mudar a
sociedade, devemos começar mudando nós mesmos". O franciscano Peter Moughal, OFM, um dos relatores da
conferência, disse aos participantes: "Para ser um líder bem-sucedido, deve-se servir com humildade. Jesus deu a
sua vida por outros e cada um de vocês têm a missão especial da evangelização". (AG-PA) (Agência Fides
22/8/2013)
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