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ÁSIA/IRAQUE - O Sínodo da Igreja caldeia começa com uma Missa para
pedir o dom da paz
Ankawa (Agência Fides) – Com a celebração da Missa presidida pelo Patriarca Louis Raphael I Sako, teve início
terça-feira, 24 de junho, o Sínodo anual da Igreja caldeia, hospedado pela pequena cidade de Ankawa, a poucos
km de Erbil, no Curdistão iraquiano. Durante a celebração eucarística, os Bispos caldeus e todos os presentes
invocaram o dom da paz para todo o Oriente Médio, a partir do Iraque, que está precipitando em uma guerra civil
de grande escala, provocada pelo ataque dos milicianos jihaidistas do Estado islâmico do Iraque e do Levante
(ISIL). Participaram do encontro Bispos caldeus provenientes do Iraque, Líbano, Síria, Irã, Canadá, Estados
Unidos e Austrália. Os trabalhos têm lugar na sede patriarcal intitulada aos santos Addai e Mari e se encerrarão
sábado, 28 de junho, com a publicação de uma declaração final. Ontem, participou também o Núncio apostólico
no Iraque e Jordânia, Dom Giorgio Lingua.
No programa inicial, o Sínodo da Igreja caldeia deveria ter-se realizado em Bagdá e trataria temas principalmente
relacionados à vida interna da Igreja, como a escolha de novos bispos para as sedes vacantes e a beatificação dos
Arcebispos mártires do século XX. Na ordem do dia, a convite do Patriarca Sako, estavam também a crise das
vocações sacerdotais, a valorização dos leigos e a criação de uma Liga caldeia segundo o modelo das já existentes
Ligas maronita, siríaca e grega. Os dramáticos eventos da situação iraquiana levaram a transferir a sede do
encontro para a cidade do Curdistão iraquiano não envolvida pelo conflito, também para facilitar a participação
dos Bispos do norte do Iraque. “Obviamente”, explicou nos dias passados à Agência Fides padre Albert Hisham,
porta-voz do Patriarcado, “a nova situação no Iraque comporta uma mudança da agenda. Os Bispos avaliarão
juntos as novas emergências que têm marcado a condição das comunidades cristãs de todo o país”. (GV) (Agência
Fides 25/4/2014).
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