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ÁSIA/SÍRIA - "A paz é o bem supremo para reconstruir a Síria": o povo
sírio acolhe o novo apelo do Papa
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - "Para restaurar a esperança para a nação Síria, para reconstruir escolas,
infra-estruturas, hospitais, para permitir o regresso dos refugiados, o bem supremo e necessário é a paz. Por esta
razão, acolhemos com respeito e amor o novo apelo do Papa Francisco a nos comprometermos por uma solução
pacífica": com estas palavras, confiada à Agência Fides, o Arquimandrita sírio Mtanios Haddad, Procurador do
Patriarca greco-católico Gregório III Laham junto à Santa Sé, comenta o novo apelo lançado hoje pelo Papa.
“Empenhemo-nos todos a encorajar os esforços para uma solução diplomática e política dos focos de guerra que
ainda preocupam”, pediu o Papa Francisco ao final da Audiência Geral de hoje, 18 de setembro. “O meu
pensamento – acrescentou - vai especialmente à querida população síria, cuja tragédia humana pode ser resolvida
somente com o diálogo e a negociação, no respeito da justiça e da dignidade de cada pessoa, especialmente dos
mais fracos e indefesos”.
“Depois de dois anos e meio de conflito e imane sofrimento para o povo sírio, chegou a hora de acolher o forte
convite do Papa”, destaca pe. Haddad. “Diante da degeneração do conflito, com a entrada de tantos militantes
estrangeiros, diante do difundir-se do fanatismo religioso e de tantos grupos armados, fazemos votos de que os
esforços da comunidade internacional sejam direcionados no caminho indicado pelo Papa. Como cristãos sírios,
reiteramos que jamais confiamos na guerra e nas armas, e que continuamos a promover o diálogo, a justiça e a
paz”. (PA) (Agência Fides 18/9/2013)
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