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ÁSIA/IRAQUE - O Patriarca Sako: na Quaresma, jejuns e orações para
pedir que os cristãos não emigram do Iraque
Bagdá (Agência Fides) - “Eu lhes peço para jejuar e rezar, para que os cristãos não emigrem do Iraque.” Este é o
pedido que consta numa breve e intensa mensagem que o Patriarca de Babilônia dos Caldeus, Louis Raphael I
Sako, dirigiu em particular aos membros da sua Igreja e a todos os cristãos iraquianos por ocasião do iminente
início do tempo de Quaresma. “A nossa identidade cristã”, se lê na mensagem enviada à Agência Fides, “está
radicada no profundo da história e da geografia iraquianas, há dois mil anos. As nossas raízes e as nossas fontes
límpidas se encontram no nosso país, e se o abandonarmos, seremos separados das nossas origens”. Segundo o
Patriarca, é preciso “perseverar e esperar”, evitando dar ouvidos “àqueles que os amedrontam” e a todos aqueles
que, de alguma maneira, convidam ou impulsionam os cristãos iraquianos a deixar sua nação. “Estes”, insiste o
Patriarca, “não querem o seu bem. Nós estamos aqui por vontade de Deus, e permaneceremos aqui com a ajuda da
sua graça para construir pontes e colaborar com os nossos irmãos muçulmanos para o desenvolvimento do nosso
país.
Na mensagem para a Quaresma, o Patriarca Sako pede também orações e jejuns para que no Iraque, na Síria, no
Líbano e em toda a região termine o período da angústia. No Iraque – acrescenta o Patriarca Sako –, é urgente
“abrir uma nova página com as próximas eleições” para que no país possam voltar “a paz e a segurança, pelo bem
de todos os cidadãos”. (GV) (Agência Fides 24/2/2014).
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