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ÁSIA/LÍBANO - O Patriarca Rai na missa para a Caritas: que cesse a
deterioração do país
Bkerkè (Agência Fides) – "Os líderes políticos e todos os que pretendem permanecer fiéis à nação libanesa devem
fazer com que cesse a deterioração do país, concedendo confiança ao Governo a fim de lançar novamente a
atividade legislativa", disse o Patriarca de Antioquia dos Maronitas, Cardeal Bechara Boutros Rai, durante a missa
celebrada na sede patriarcal de Bkerkè para os agentes da Caritas Líbano por ocasião do início do cargo do novo
presidente, Pe. Paul Karam. Na homilia, proferida no domingo, 16 de março, durante a celebração litúrgica, o
Patriarca estigmatizou as tensões dilacerantes colocadas em ação pelas forças políticas contrapostas que
continuam ameaçando a unidade do País dos Cedros.
Em particular, o Cardeal Rai reiterou que é preciso desocupar o campo de todas "os sentimentos manifestados em
relação ao Estado como autoridade unitária de referência para o seu território, o seu povo e suas instituições",
como sancionado no preâmbulo da vigente Constituição libanesa. Os últimos contrastes surgiram por causa da
declaração governamental publicada na semana passada, em que se acenava "aos direitos dos cidadãos libaneses
de resistir à ocupação israelense, rejeitar os seus ataques e recuperar os territórios ocupados". Os representantes do
partido Kataeb interpretaram tal isso como um reconhecimento implícito de liberdade de manobra para as milícias
ligadas ao partido xiita de Hezbollah, e por isso tinham ameaçado abandonar a união governamental que se criou
sob a guia do primeiro-ministro, Tammam Salam, que se prepara para obter a confiança.
Durante a missa, o patriarca maronita desejou ao novo presidente da Caritas Líbano de trabalham com afinco para
enfrentar os problemas exorbitantes que o organismo deverá enfrentar. "O nosso trabalho", refere a Agencia Fides
Pe. Karam "colocará no centro os problemas que estão diante de nós por causa da crise síria e a condição de
refugiados que chegaram aqui desse país. Estamos a caminho e precisamos de ajuda, começando pela ajuda da
oração". A Caritas Líbano recebeu a doação de 750 mil dólares da Bélgica. (GV) (Agência Fides 18/3/2014)
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