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ÁSIA/SÍRIA - O Patriarca Gregório III a Obama: “Os grandes líderes são
os que sabem fazer a paz”
Damasco (Agência Fides) – “A grandeza de um líder é aquela de procurar a paz e fazer a paz, não de fazer guerra
e criar destruição. Uma superpotência é tal se é uma potência da pacificação”. Com estas palavras à Agência
Fides, o Patriarca Melquita (greco-católico) de Damasco, Gregório III Laham, comentou com alívio o momento
presente, depois do discurso do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, à nação, que parece afastar o
fantasma de uma intervenção militar na Síria.
“A lógica da violência nunca é a lógica das pessoas sábias”, observou. “Convidamos todos os líderes políticos do
mundo a retornar à Palavra de Jesus no Evangelho: isto é o suficiente para construir um mundo de civilidade,
liberdade, dignidade, amor e misericórdia”.
“A Síria - explica a Fides Gregório III - está plenamente ligada com os países vizinhos. E quando se queima uma
árvore num bosque, toda a floresta queimará”, acrescentou o Patriarca Melquita, advertindo - com o uso de uma
metáfora - para os riscos de uma guerra regional, que produziria milhares de outras vítimas.
Gregório III Laham, apreciando os esforços diplomáticos e pedindo uma solução política ao conflito na Síria,
renovou “o convite a renunciar à violência e a não recorrer a uma ataque de qualquer natureza”, como disseram os
líderes das Igrejas cristãs no Oriente Médio, reunidos na Jordânia.
“Renovamos também a todos os fiéis o convite para continuar a rezar, como pediu o Papa, pela paz na Síria e no
mundo”, concluiu o Patriarca. (PA) (Agência Fides 11/9/2013)
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