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ÁFRICA/EGITO - O Patriarca copta Tawadros: a Igreja não apóia nenhum
candidato nas eleições presidenciais
Cairo (Agência Fides) - O Patriarca copta ortodoxo Tawadros II excluiu de modo explícito qualquer posição
oficial da Igreja copta ortodoxa em favor de um dos dois candidatos nas eleições presidenciais egípcias dos
próximos dias 26 e 27 de maio. “Peço a todos os cidadãos, cristãos ou muçulmanos” declarou o papa Tawadros
em entrevista publicada domingo, 4 de maio no semanário católico egípcio Hamel el-Resale, “que leiam o
programa eleitoral de cada candidato e escolha quem quer como Presidente”. Na mesma entrevista, o patriarca
copta ortodoxo quis reiterar o caráter “institucional” e não político do apoio explícito expresso pela Igreja copta
ao programa de transição que levou à remoção do Presidente Mohamed Morsi, à promulgação da nova
Constituição e às eleições presidenciais. Para a Presidência do Egito há apenas dois candidatos: o ex-general
Abdel Fattah al-Sisi – que é visto como provável vencedor – e o político de esquerda Hamdin Sabahi. Em março,
o próprio papa Tawadros desmentiu e definiu totalmente inventada uma entrevista publicada em um órgão da
imprensa kuaitiano que afirmava seu apoio direto a al-Sisi. “A posição expressa pelo patriarca Tawadros” informa
à Agência Fides o Bispo copta católico de Minya, Botros Fahim Awad Hanna, “deve ser apreciada e manifesta
também um positivo amadurecimento em relação ao passado, quando alguns Bispos tentavam influenciar os fiéis
na escolha das listas e dos candidatos. Nós - prossegue Anba Botros – podemos apenas sugerir aos batizados que
se informem sobre os programas, que não se deixem manipular pela propaganda, que avaliem as propostas com
senso crítico, e realizem um discernimento consciente. Mas não devemos passar disso. No caso das próximas
eleições presidenciais, os dois candidatos representam linhas muito diferentes, mas ambos são capazes de servir o
país. Cada um deve escolher entre eles, seguindo a própria consciência”. (GV) (Agência Fides 5/5/2014).
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