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ÁSIA/LÍBANO - Bispos Maronitas: o Líbano é o Prometeu do Oriente Médio
Bkerkè (Agência Fides) – O Líbano se assemelha a Prometeu, o heroi mitológico grego amigo do gênero humano,
punido pelos deuses por ter levado aos homens o dom do fogo. Do mesmo modo, o País dos Cedros está sendo
atingido porque se encontra em uma área do mundo castigada por confrontos sectários, faxinas étnico-religiosas e
lutas para impor regimes sombrios, tentando preservar uma convivência na qual os diversos componentes sociais
e religiosos participem de maneira paritária ao exercício do poder. Assim, recorrendo à mitologia grega, a
Assembleia mensal dos bispos maronitas – realizada quarta-feira, 8 de janeiro, na sede patriarcal em Bkerkè, sob a
presidência do Patriarca Bechara Boutros Rai – descreveu a condição do país neste dramático momento histórico,
apelando a todos os libaneses para “renovar seu ato de fé no Líbano, como entidade e como fórmula, preservando
seu papel e a missão desempenhada na região e em certo sentido, na comunidade internacional”.
Os motivos políticos confessionais invocados para justificar “o reino do terror que está tentando se impor com
carros-bomba, com a crescente instabilidade e com diversas agressões”, lê-se no comunicado final da Assembleia,
recebido pela Agência Fides “requerem a união de todos os libaneses diante da responsabilidade de impedir que
sua Pátria seja transformada em uma terra devastada”.
O Líbano vive, efetivamente, sem governo há nove meses. Vetos de partidos políticos opostos paralisam a vida
política do país, enquanto se aproximam as eleições presidenciais, programadas para o próximo dia primeiro de
maio. Em seu comunicado, os bispos exortam todos os parlamentares a “assumirem seus deveres”, apressando-se
em formar um governo à altura do momento dramático vivido no país e assegurando a continuidade vital das
instituições. (GV) (Agência Fides 9/1/2014).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

