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ÁSIA/IRAQUE - Apelo dos bispos católicos iraquianos: devemos reagir
diante da violência que destrói o país
Bagdá (Agência Fides) – A dramática situação vivida pelo Iraque impulsionou os bispos católicos a se reunirem
em assembleia para conclamar os cristãos e todos os compatriotas a reagirem diante das violências sectárias e dos
confrontos entre facções políticas que estão levando o país ao caos. No encontro, que se realizou em Bagdá na
manhã de 25 de fevereiro na catedral caldeia de São José, foi lançado um apelo dirigido também a todas as forças
políticas e aos representantes do governo e das instituições iraquianas.
No apelo, enviado à Agência Fides, são formuladas algumas recomendações urgentes. A todos os cristãos se pede
que rezem no tempo da Quaresma para implorar o dom da paz e da segurança para todo o país. Às forças políticas
e sociais, se pede para dialogar e encontrar soluções políticas urgentes para a crise da nação, para frear o aumento
da violência. Os bispos se dirigem também aos que fugiram do Iraque nos últimos anos por causa da instabilidade
e dos conflitos, pedindo aos emigrados que regressem à pátria. Também é levada em consideração a situação da
Síria, e se volta a auspiciar a rápida libertação dos dois bispos e das irmãs de Maalula sequestradas no contexto do
conflito sírio. Expressa-se ainda viva gratidão por aquilo que o Papa Francisco está fazendo pela Igreja, pelo
mundo e pela paz em todas as áreas que sofrem com guerras e violências, repetindo para todos os cristãos o
encorajamento a permanecer no próprio país para testemunhar a própria fé inclusive em contextos e momentos
difíceis.
Pela primeira vez, da assembleia dos bispos católicos iraquianos participaram também os superiores das ordens e
das congregações religiosas. O organismo elegeu ainda o novo secretário na pessoa de Shlemon Warduni, Bispo
auxiliar de Bagdá dos caldeus. Será seu coadjutor Yousef Abba, Arcebispo de Bagdá dos sírios-católicos. (GV)
(Agência Fides 26/2/2014).
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