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ÁFRICA/EGITO - O Patriarca Tawadros: vamos todos votar para eleger o
novo presidente
Cairo (Agência Fides) - Na véspera das eleições presidenciais egípcias, marcada para 26 e 27 de maio, o Patriarca
copta-ortodoxo Tawadros II fez um forte apelo aos fiéis para irem às urnas para dar ao país um novo presidente. O
convite foi feito pelo Patriarca durante o tradicional encontro de oração e catequese por ele guiado todas as tardes
de quarta-feira na catedral do Cairo. Na opinião do Papa Tawadros, as eleições presidenciais representam “uma
boa ocasião para o exercício do direito de cidadania” e contribuir com o próprio voto para determinar o caminho
do país e encontrar uma saída para os confrontos sectários e problemas sociais e políticos vividos no Egito nos
últimos anos.
O patriarca reiterou a sugestão - expressa em ocasiões precedentes - para escolher livremente entre os dois
candidatos na lista (o ex-general Abdel Fattah al-Sisi, que todos consideram vencedor, e o político de esquerda
Hamdin Sabahi) lendo os respectivos programas. O Papa Tawadros repetiu também que a Igreja copta-ortodoxa
reza pela segurança do país e pela realização pacífica das eleições. Os encontros de oração pelo bom êxito das
eleições foram organizados também pela comunidade evangélica egípcia. O Bispo copta católico de Minya, Dom
Anba Boutros Fahim Awad Hanna, falando na terça-feira, 20 de maio, num encontro de jovens cristãos sobre as
eleições, reiterou que ambos os candidatos são dignos de estima e consideração, e que a Igreja, apesar de não
tomar partido em favor de um ou de outro, sublinha a importância de participar das eleições expressando em plena
liberdade sua preferência. (GV) (Agência Fides 22/5 /2014)
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