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ÁSIA/TERRA SANTA - O novo prefeito muçulmano: que a Anunciação se
torne feriado civil em Nazaré
Nazaré (Agência Fides) - “Meu maior desejo é que a solenidade da Anunciação seja proclamada oficialmente
feriado civil em toda Nazaré”. Assim se expressou o novo prefeito de Nazaré, o muçulmano Ali Sallam, em um
recente encontro com representantes das comunidades religiosas cidadãs que se parabenizaram com ele na sede do
município, por ocasião do início de seu mandato político. No encontro, ocorrido em 17 de março, estava presente
também o Bispo católico Giacinto Boulos Marcuzzo, Vigário Patriarcal para Israel do Patriarcado de Jerusalém
dos latinos. Segundo informado por fontes oficiais do Patriarcato latino, o prefeito Sallam se referiu
explicitamente ao “precedente” do Líbano, nação do Oriente Médio onde desde 2010 a solenidade da Anunciação
foi proclamada feriado nacional, com a intenção clara de reunir na devoção a Maria – compartilhada também
pelos muçulmanos – um ponto de convergência entre as diferentes comunidades religiosas. “A partir do momento
que o Alcorão fala muitas vezes da Virgem Maria, e que esta festa se tornou feriado nacional no Líbano”, disse o
Prefeito Sallam “por que não proclamá-la como feriado para toda a cidade de Nazaré, onde ocorreu o evento da
Anunciação?”. Todos os representantes das delegações presentes – cristãos, muçulmanos e drusos da galileia –
saudaram com um aplauso o propósito manifestado pelo Prefeito. O novo Prefeito Sallam obteve ampla maioria
de votos (62% contra 38 %) nas eleições de 11 de março em que derrotou o ex-Prefeito Ramez Jarayseh, que
estava no cargo desde 1994. Um precedente pleito, em outubro passado, sofreu recursos e contestações dos
resultados, com a intervenção final da Corte Suprema, que estabeleceu que as eleições deveriam ser repetidas. Ali
Sallam teve o apoio da Lista cívica Nassirati (“Minha Nazaré”), fundada por ele, de matriz muçulmana moderada.
(GV) (Agência Fides 21/3/2014).
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