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ÁSIA/FILIPINAS – Aberto o “Conselho inter-religioso islâmico-cristão” na
pátria de Abu Sayyaf
Jolo (Agência Fides) – Após um ano de trabalho de preparação, foi oficialmente aberto o Conselho Inter-religioso
dos Líderes das Sulu (“Interfaith Council of Leaders-Sulu”), pequeno arquipélago de ilhas no sul das Filipinas
conhecido por ser o berço e a base do grupo terrorista “Abu Sayyaf”. É o que comunica à Fides o Centro para o
diálogo inter-cristão “Silsilah”, com base em Zamboanga city (ilha de Mindanao), promotor do novo Conselho,
expressando satisfação pelo que definem como “o início de algo muito grande”.
Como explica a nota recebida pela Fides, o novo Conselho, que inclui líderes cristãos e muçulmanos locais, tem o
dever de “promover uma melhor compreensão nas relações entre cristãos e muçulmanos nesta província” e se
empenhará “pelo bem comum da comunidade”. A experiência de um Conselho inter-religioso local já havia sido
lançada em Mindanao e também na ilha de Basila, dando bons resultados para a harmonia social e religiosa. Na
declaração de intentos inicial do Conselho, enviada à Fides, os líderes afirmam: “Nós, membros do Conselho
inter-religioso das Sulu, orientados pelo Todo-poderoso, movidos pelo espírito de diálogo e de paz,
inspirando-nos no movimento pelo diálogo ‘Silsilah’ que promove valores como respeito, confiança, compreensão
e abertura, nos comprometemos em: reforçar nossa fé como muçulmanos e cristãos e trabalhar juntos contra a
violência, a corrupção e as injustiças na nossa comunidade; agir como um fórum para facilitar o esclarecimento de
questões relativas à paz, à ordem, ao desenvolvimento e ao ambiente; a preservar a nossa função de grupo que
promove a cultura do diálogo, caminho para a paz, servindo a nossa comunidade como mediadores entre cidadãos
e Estado ou outras entidades sobre questões de política, economia e diversas questões sociais”. (PA) (Agência
Fides 28/8/2013)
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