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ÁSIA/FILIPINAS – Solidariedade com os muçulmanos: mensagem de
Advento de “Silsilah”
Zamboanga (Agência Fides) – Em meio a calamidades e conflitos nas Filipinas e no mundo, que somam divisões
e preconceitos e reabriram velas feridas, o movimento para o diálogo “Silsilah”, ativo há cerca de 30 anos no Sul
das Filipinas, convida os fiéis a passarem o tempo de Advento e Natal em plena solidariedade com os fiéis
muçulmanos. A mensagem – consta em comunicado enviado à Fides pela “Silsilah” – “dá voz à esperança de
diálogo e de paz presente em todos os corações sinceros que crêem no amor e na compaixão de Deus”.
“O Advento - recorda “Silsilah” – é um dos eventos históricos que unem os cristãos na convicção de que Deus
veio em um momento particular da história como o Emanuel, o Deus-conosco. O Natal é a festa da presença
visível de Deus que assumiu a forma de homem em Jesus Cristo”. O movimento convida cristãos e muçulmanos a
celebrar o Natal – como também o Ramadão, tempo santo para os muçulmanos – em espírito de plena e fraterna
solidariedade, “a ir além da própria fé e abrir-se a uma celebração espiritual comum”. A mensagem que se quer
compartilhar é que “Deus é um Deus de amor e de compaixão”. Este mistério de amor “é um convite para os
cristãos para chegar a todos, porque somos todos criaturas de Deus e todos são amados por Ele, sem distinção de
cultura e religião”.
O texto ressalta que “a recente crise de Zamboanga foi uma grande prova para todos nós. Durante o conflito,
alguns disseram que se tratava de um confronto religioso. Graças a Deus, alguns líderes muçulmanos e cristãos se
mobilizaram rapidamente para deter estas opiniões, evitando que se transformasse num conflito mais perigoso.
Hoje queremos reafirmar, com esta mensagem, a necessidade de continuar a trabalhar juntos de maneira
solidária”. Sentimos uma “missão especial”, afirma a nota, “para reconstruir a confiança e a amizade entre
muçulmanos e cristãos”.
O auspício final é que “o Advento se torne para os cristãos um momento di profunda reflexão e de conversão a
Deus por meio da oração, da meditação e do jejum, que os conduza a ser amorosos, misericordiosos e solidários
com o próximo”. (PA) (Agência Fides 4/12/2013)
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