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ÁFRICA/ RD CONGO – Católicos e anglicanos juntos pela paz nos Grandes
Lagos
Kinshasa (Agência Fides) - Intitula-se “Paz nos Grandes Lagos” a campanha conjunta da Associação das
Conferências Episcopais da África Central (ACEAC, que reúne os Bispos católicos da República Democrática do
Congo, Burundi e Ruanda) e da Associação dos Bispos anglicanos dos mesmos países cobertos pela ACEAC.
A iniciativa, aberta à contribuição de todas as confissões religiosas, foi apresentada em Kinshasa por Dom
Fridolin Ambongo, Bispo de Bokungu-Ikela, Presidente da Comissão “Justiça e Paz” da ACEAC e coordenador
da campanha “Paz nos Grandes Lagos”.
Referindo-se à recente derrota do M23, o principal grupo armado que ameaçava a segurança e a integridade
territorial de Kivu do Norte (leste da RDC), Dom Ambongo afirmou que “os pastores da Igreja anglicana e da
Igreja católica dos Grandes Lagos se felicitam pelos recentes acontecimentos na região, especialmente no leste da
RDC. Agradecemos aqueles que possibilitaram esta evolução”.
O Bispo acrescentou que para reforçar a paz são necessários não apenas ajudas da comunidade internacional e
novos esforços diplomáticos, mas, sobretudo “um processo de cura e pacificação dos corações feridos para fazer
emergir uma verdadeira cultura de paz, que favoreça o respeito dos direitos humanos e dos deveres de cada
membro da comunidade”.
E para alcançar este objetivo, a Igreja católica e a anglicana desejam “levar suas contribuições, nos limites de suas
respectivas missões, envolvendo seus fiéis, os poderes públicos e todos os homens de boa vontade”.
A campanha, que será lançada oficialmente em 1º de dezembro em Goma, capital do Kivu do Norte, prevê:
testemunhar a fé em Jesus Cristo Príncipe da Paz; ajudar a população a reconstruir a coesão social, “fragmentada
pelas manipulações das consciências que cultivaram o ódio”; fazer emergir alternativas de paz que transcendem a
paz dos beligerantes; atuar na promoção da vida pública de uma sólida cultura de justiça.
A Igreja católica e a anglicana criarão uma associação, em colaboração com a CAFOD (a Agência católica
caritativa da Inglaterra e Gales) e a CRS (Catholic Relief Service degli Stati Uniti). Dentre as iniciativas previstas
no âmbito da campanha está a ação de lobbying junto às instâncias nacionais e internacionais envolvidas na região
e a publicação de um Livro Branco pela paz nos Grandes Lagos, que será redigido por equipes especiais enviadas
ao local por institutos universitários católicos e anglicanos. (L.M.) (Agência Fides 12/11/2013)
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