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ÁFRICA/EGITO - Carta do Papa Francisco ao Imã de al-Azhar
Cairo (Agência Fides) – O Papa Francisco enviou uma mensagem a Ahmed al-Tayyeb, grande Imã da
universidade islâmica al-Azhar, a principal instituição cultural do Islã sunita. A notícia foi divulgada num
comunicado, enviado a Fides, pela própria Universidade com sede no Cairo, referindo que a mensagem papal
expressa “estima e respeito pelo Islã e pelos muçulmanos”, junto ao desejo que de haja empenho na “compreensão
entre cristãos e muçulmanos no mundo, para construir a paz e a justiça”.
A carta pessoal do Papa Francisco foi entregue ao Imã de Al-Azhar na terça-feira, 17 de setembro, pelo Núncio
Apostólico no Egito, Dom Jean-Paul Gobel. Junto a ela foi entregue uma mensagem ao mundo islâmico assinada
pelo Papa Bergoglio, por ocasião do fim do Ramadã, já divulgada recentemente pelo Pontifício Conselho para o
Diálogo Inter-religioso.
Nos últimos tempos, o diálogo entre Santa Sé e al-Azhar havia sido interrompido por iniciativa da instituição
islâmica, que interpretou como “indevida interferência ocidental” as declarações do Papa Bento XVI sobre a
necessidade de proteger os cristãos no Egito e no Oriente Médio, após o atentado perpetrado contra a Catedral
Copta de Alexandria, no Ano Novo de 2011.
“A carta do Papa Francisco ao Imã al-Tayyeb – declara o Secretário do Patriarcado de Alexandria dos Coptas
Católicos, Padre Hani Bakhoum – é um modo de expressar o profundo sentimento de estima e afeto que a Igreja
Católica, a Santa Sé e o Papa têm para com todos os muçulmanos e em particular por Al-Azhar, que é a instituição
mais representativa do Islã sunita moderado. Seguramente esta carta ajudará, com o tempo, a colocar de lado toda
a incompreensão e também a retomar o diálogo bilateral com a Santa Sé”. (GV) (Agência Fides 19/9/2013).
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