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ÁSIA/IRAQUE - Patriarca assírio ao Patriarca caldeu: criamos um Comitê
conjunto para o diálogo
Bagdá (Agência Fides) – O Patriarca da Igreja assíria para o Oriente, Mar Dinkha IV, respondeu positivamente à
proposta de diálogo dirigida recentemente pelo Patriarca caldeu Louis Raphael I Sako, sugerindo a criação de um
“Comitê conjunto” como instrumento para enfrentar juntos as urgências partilhadas pelas duas Igrejas irmãs.
“Ficamos felizes” escreve o Chefe da Igreja assíria ao Patriarca Sako em uma carta enviada à Agência Fides “pela
sua boa vontade em renovar o diálogo conosco em vista da unidade. Nós também concordamos e apoiamos este
bom propósito de nos aproximarmos uns dos outros como irmãos em Cristo e como filhos e filhas de uma mesma
nação. Este – destaca Mar Dinkha IV – foi o intento da Igreja assíria do Oriente no passado e hoje, e assim será
também no futuro”.
A carta de Mar Dinkha tem a data de 3 de outubro e responde à mensagem de felicitações que S. B. Sako havia
escrito ao Patriarca assírio em 15 de setembro passado, por ocasião de seu 78º aniversário.
O Patriarca assírio – que desde 1984 mora em Morton Grove, nas redondezas de Chicago – invoca a proteção
divina para os filhos e filhas da Igreja caldeia “das tempestades que abalam o Oriente Médio”.
Em 1994, o diálogo entre a Igreja assíria do Oriente e a Igreja católica conduziu à subscrição conjunta de uma
Declaração cristológica comum, com a qual o Papa João Paulo II e o Patriarca Mar Dinkha IV reconheceram
partilhar a mesma fé em Jesus Cristo e no Mistério da Encarnação. Até agora, nunca começou oficialmente um
diálogo ecumênico e eclesiológico bilateral entre a Igreja caldeia e a Igreja assíria do Oriente, que compartilham o
mesmo patrimônio teológico, litúrgico e espiritual. (GV) (Agência Fides 8/10/2013).
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