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ÁSIA/TERRA SANTA - Em cinco cidades do mundo a oração pela paz na
Terra Santa e no Oriente Médio
Jerusalém (Agência Fides) - "Expresso minha profunda gratidão pelo desejo de muitos jovens de continuar a
elevar ao Senhor uma oração sincera e intensa para o dom da paz. Precisamos muito na Terra Santa e em todos os
países do Oriente Médio para a diminuir o ruído das armas, das injustiças, opressões, guerras visíveis e invisível,
mas destrutivas". É o que escreve Dom Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalém, numa mensagem enviada à
Agência Fides, por ocasião do 6º Dia Internacional de Oração pela Paz na Terra Santa, que será realizada no
domingo, 26 de janeiro: a iniciativa de oração nasceu do desejo de algumas associações juvenis católicas e contou
com o apoio do Pontifício Conselho da Justiça e Paz. Para esta edição está prevista a participação de mais de 5 mil
cidades em todo o mundo por 24 horas de oração.
A esta intenção particular será dedicada a Celebração Eucarística que abrirá o dia na Terra Santa, às 7h da manhã,
no Calvário. Em Roma a iniciativa se realizará na Basílica de Santa Anastasia al Palatino onde se reza por Israel e
pela paz por 24 horas durante todo o ano, e na Praça de São Pedro no Angelus com o Papa Francisco. Esta
"maratona de oração" em 24 horas passará da Igreja da Grande Mãe de Deus em Moscou, para a Ásia, África,
Europa e América Latina, tocando grandes cidades como Nova York e Washington. "Em nome da Comunidade
dos cristãos na Terra Santa - escreve Dom Fouad Twal - agradeço a todos os promotores deste evento. O Senhor
Jesus, Príncipe da Paz, conceda a paz e suas bênçãos abundantes sobre todos aqueles que participam desta
iniciativa". (SL) (Agência Fides 25/01/2014)
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