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ÁSIA/LÍBANO – Patriarcas católicos do Oriente: a primavera árabe se
transformou em ferro e fogo. Em novembro, encontro com Papa Francisco
Bkerké (Agência Fides) – No dia 27 de setembro, o Conselho dos Patriarcas do Oriente se reuniu na sede do
Patriarcado maronita em Bkerké (Líbano) para uma reflexão conjunta sobre as convulsões que estão abalando a
região médio-oriental e colocando em risco o futuro de comunidades cristãs de tradição apostólica radicadas na
área. Participaram da reunião, hospedada pelo Patriarca maronita, cardeal Bechara Boutros Rai, o Patriarca caldeu
Louis Raphael I Sako, os Patriarcas greco-melquita, Grégoire III Laham, sírio-católico, Ignatius Yusuf III Yunan,
e armênio católico, Nerses Bedros XIX. Em seu pronunciamento na abertura, o Patriarca Rai fez referência ao
Sínodo ordinário sobre o Oriente Médio, realizado no Vaticano em outubro de 2010, recordando que o fim do
Sínodo “coincidiu com o início da Primavera árabe”. Infelizmente, comentou o Patriarca maronita, “aquela
Primavera se transformou em inverno, em ferro e fogo, tragédias e destruições, justamente quando os povos
aspiravam a uma nova vida e a reformas, no universo da globalização”. “Hoje mais do que nunca – continuou o
cardeal libanês – esta região precisa do Evangelho de Jesus, do Evangelho da paz, da verdade, da fraternidade e da
justiça, porque se o mundo perder o Evangelho, conhecerá uma situação de destruição como a que vivemos hoje”.
O Patriarca Rai referiu também que os Patriarcas católicos do Oriente virão a Roma para um encontro com Papa
Francisco “em novembro, e estarão presentes também representantes das Igrejas ortodoxas”. Fontes da Igreja
maronita confirmam à Agência Fides que o encontro do Papa com os Patriarcas católicos está previsto para o
próximo dia 22 de novembro, depois da assembléia plenária da Congregação para as Igrejas orientais. Nas
reuniões com o Papa e seus colaboradores, os Patriarcas católicos do Oriente Médio, com os Arcebispos chefes de
outras representações eclesiais católicas de rito oriental, chamarão a atenção para questões pastorais e canônicas
como a eleição dos bispos nas Igrejas católicas orientais. A reunião de cúpula será também uma ocasião para
refletir juntos sobre o futuro dos cristãos no Oriente Médio, na tentativa de delinear critérios de discernimento
pastoral comuns, ante os conflitos que dividem a região, a começar pela tragédia síria. (GV) (Agência Fides
28/9/2013).
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