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ÁSIA/LÍBANO - Os bispos maronitas: "Noite de penitência juntos para
dizer não a uma intervenção militar na Síria"
Beirute (Agência Fides) - Oração, jejum e penitência pela paz na Síria e no Oriente Médio junto com o Papa
Francisco: um forte apelo à comunidade internacional "para fazer todo o esforço a fim de que sejam escolhidos o
diálogo e a negociação pela paz, para a bem do povo sírio e dos povos da região": é o que contém a mensagem
emitida pelos bispos maronitas e enviada à Agência Fides, na conclusão do encontro mensal, presidido pelo
Patriarca, Cardeal Boutros Bechara Rai, na presença de todos os bispos e superiores gerais de ordens religiosas
maronitas.
Os bispos pediram aos párocos e a todos os mosteiros para organizarem e viverem "um dia e uma noite de oração,
jejum e penitência em 7 de setembro, em comunhão com o Papa e os fiéis que estarão na Praça São Pedro".
"Buscamos o dom da paz de Deus e nos esforçamos para difundi-la em nosso mundo", ressalta o apelo enviado à
Fides.
"A guerra em andamento na Síria há mais de dois anos tomou um rumo muito sério", continua o comunicado.
Condenando o uso de armas químicas, os bispos maronitas “convidam as instituições internacionais a terem
consciência dos perigos sérios e das graves consequências que podem resultar de intervenções armadas nos países
da região". Eles pedem, portanto, "a adoção de procedimentos e meios legais e pacíficos, a diplomacia, o diálogo
e a negociação para pôr fim à guerra e pela consolidação de uma paz duradoura na Síria e na região, e uma paz
justa e global". (PA) (Agência Fides 7/9/2013)
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