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ÁFRICA/EGITO - O novo Presidente al-Sisi exalta o papel da Igreja copta
no passado e no presente da nação
Cairo (Agência Fides) – No dia de seu juramento como novo Presidente do Egito, o ex-general Abdel Fattah
al-Sisi homenageou com palavras de elogio o papel desempenhado pela Igreja copta no passado e no presente do
grande País árabe. Em seu discurso à nação, pronunciado na noite de domingo, 8 de junho, no Palácio el-Quba –
que provavelmente se tornará a nova residência presidencial – al-Sisi dedicou uma importante passagem aos
cristãos: “O novo Presidente” refere à Agência Fides Anba Antonios Aziz Mina, Bispo copta católico de Guizeh,
“disse que a Igreja desempenhou um papel saliente na história do Egito e deu uma inegável contribuição para a
salvaguarda da unidade nacional afrontando aqueles que fomentavam os conflitos internos do povo egípcio. O
Presidente” acrescenta Anba Antonios, disse ainda que a Igreja, junto com a Universidade sunita de al-Azhar,
pode dar uma preciosa contribuição para libertar o tema religioso das instrumentalizações sofridas nos últimos
anos”.
Na manhã de domingo, 8 de junho, o Patriarca copta ortodoxo Tawadros II e o Imâme de al-Azhar, Ahmed al
Tayyeb, foram convidados como máximas autoridades do país a participar da cerimônia de juramento do novo
Presidente, realizada no palácio da Corte constitucional. Durante o discurso noturno à nação, o protocolo reservou
ao Patriarca Tawadros e ao Imâme Al-Tayyeb – sentados lado a lado – lugares de prestígio.
Nos pronunciamentos proferidos durante o dia, o Presidente al-Sisi rejeitou qualquer hipótese de reconciliação
com as forças que realizaram atos violentos – em referência explícita aos Irmãos Muçulmanos – e agradeceu
calorosamente as delegações estrangeiras presentes nas cerimônias de inauguração do mandato presidencial –
começando pela da Arábia Saudita – por ter apoiado o Egito nas convulsões dos últimos tempos. (GV) (Agência
Fides 9/6/2014).
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