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VATICANO - Do Consistório, a oração pelos cristãos perseguidos e pelos
países dilacerados pelos conflitos
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um declaração em que se afirma
que “no decorrer do Consistório extraordinário, o Santo Padre e o Colégio Cardinalício elevaram ao Senhor uma
súplica especial pelos inúmeros cristãos que, em várias partes do mundo, são sempre mais frequentemente vítimas
de atos de intolerância ou de perseguição. Aos que sofrem por causa do Evangelho, o Santo Padre e os Cardeais
desejam renovar a garantia de sua constante oração, exortando-os a permanecerem firmes na fé e a perdoarem de
coração seus perseguidores, a exemplo do Senhor Jesus”.
Além disso, prossegue o texto, “o pensamento do Papa e dos Cardeais se dirigiu também às nações que, neste
período, são dilaceradas por conflitos internos, ou por graves tensões que prejudicam a normal convivência civil”.
São citados o Sudão do Sul, a Nigéria, a Ucrânia, a Síria e a República Centro-Africana. “Sempre mais urgente é a
iniciativa da comunidade internacional para favorecer a paz e a reconciliação interna, garantir o restabelecimento
da segurança e do Estado de direito e permitir o acesso indispensável às ajudas humanitárias”.
A declaração releva que “muitos dos conflitos em andamento são descritos como sendo de natureza religiosa, não
raramente contrapondo sorrateiramente cristãos e muçulmanos, enquanto se trata de conflitos que têm
primariamente raízes de natureza étnica, política ou econômica”, e conclui: “A Igreja Católica, ao condenar toda e
qualquer violência perpetrada em nome da pertença religiosa, continuará seu compromisso em favor da paz e da
reconciliação, mediante o diálogo inter-religioso e as múltiplas obras de caridade que diariamente oferecem ajuda
e conforto aos sofredores em todas as partes no mundo.” (SL) (Agência Fides 22/02/2014)
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