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ÁFRICA/EGITO - Al-Sisi Presidente com mais de 96% dos votos. As
congratulações dos Patriarcas
Cairo (Agência Fides) – Os resultados das eleições presidenciais egípcias, comunicados na noite de terça, 3 de
junho, pela Alta Comissão eleitoral, confirmaram a vitória (prevista) do ex-general Abdel Fattah al-Sisi com
percentagens de consenso maiores do que as expectativas. Dentre os primeiros a parabenizar o novo Presidente
egípcio estão os chefes das Igrejas cristãs presentes no Egito. O Patriarca copta católico Ibrahim Isaac Sidrak
enviou a al-Sisi uma mensagem em que invoca para o novo Presidente, em nome de todos os Bispos católicos
egípcios, a ajuda de Deus, depois que seus compatriotas lhe confiaram a missão de guiar a nação rumo a um
ressurgimento global. Na mensagem, recebida pela Agência Fides, o Patriarca Sidrak elogia também o evento
eleitoral no qual o país exerceu de modo “maduro e leal” o método democrático. S. B. Sidrak garante a plena
colaboração das Igrejas católicas de autoridade legítima na promoção do bem comum da nação, através da
afirmação dos valores da cidadania, da igualdade dos cidadãos diante da lei, da liberdade religiosa e da solicitude
pelos pobres e os marginalizados.
Após a proclamação oficial do novo Presidente egípcio, o Patriarca copta ortodoxo Tawadros II ha enviou três
telegramas ao vencedor, ao candidato concorrente Hamdin Sabahi e a Adly Mansour, que assumiu interinamente a
função de presidente depois da destituição do Presidente Mohamed Morsi. Sobre al-Sisi, o Patriarca Tawadros
invocou a benção de Deus diante das emergências que o país deverá enfrentar, enquanto na mensagem a Sabahi,
dedica palavras de elogio pelo papel crucial que teve ao garantir aos egípcios a pluralidade de escolha na
competição eleitoral, convidando-o a perseverar no compromisso político para oferecer sua contribuição para o
renascimento do Egito. Também Andre Zaki, vice-chefe da comunidade copta evangélica no Egito, em mensagem
de congratulações, destacou que a eleição presidencial de al-Sisi representa o início de uma nova era para o Egito.
Segundo dados divulgados pela Comissão eleitoral, al-Sisi venceu obtendo mais de 96,1% dos consensos entre os
eleitores. Os votos recebidos pelo novo Presidente foram quase 24 milhões.
Segundo dados oficiais, 47% dos eleitores compareceram às urnas. Dentre os comentários e mensagens de
congratulações politicamente mais relevantes está o do Rei saudita Abdulá. O Monarca anunciou que a Arábia
saudita vai hospedar em breve uma conferência de países doadores para ajudar a retomada da economia egípcia.
Também o Presidente iraniano Hassan Rohani foi convidado para a cerimônia de juramento do novo Presidente
egípcio, que deveria acontecer sábado, 7 de junho, em Cidade do Cairo. (GV) (Agência Fides 4/6/2014).
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