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ÁSIA/IRAQUE - OS BISPOS CALDEUS NOS ESTADOS UNIDOS: PRONTOS
PARA TRABALHAR POR UM NOVO IRAQUE, ENQUANTO RETOMA A
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA DIÁSPORA CALDÉIA
San Diego (Agência Fides) – “Estamos prontos para trabalhar em harmonia e colaboração com todas as outras
etnias e grupos religiosos do Iraque”: afirmou os Bispos de rito Caldeu nos estados Unidos em um recente
relatório da Chaldean News Agency. Os Bispos sustentam a construção de uma Iraque baseado sobre princípios
de integridade territorial, respeito dos direitos humanos e das minorias, democracias, pluralismo e liberdade
religiosa.
O Bispo Ibrahim N. Ibrahim, da Eparquia “São Tomás Apóstolo”, em Detroit (Michigan) e o Bispo Mar Sarhad
Yawsip, da Eparquia “São Pedro Apóstolo”, em São Diego (Califórnia), pedem: o reconhecimento constitucional
dos Caldeus como segmento da população iraquiana, com direitos culturais, administrativos e políticos, uma
representatividade a nível governativo; respeito pela cultura e a língua aramaica e a possibilidade de poder
ensiná-la nas escolas; o direito de retornar às vilas e terras ancestrais, uma Constituição que garanta liberdade de
religião, em um quadro de clara separação entre estado e religião.
O apelo foi difundido pela Chaldean News Agency, agência informativa da diáspora caldéia nos estados Unidos
que, recentemente, lançou o seu serviço on-line, fornecendo notícias, relatórios, testemunhos sobre a comunidade
caldéia em todo o mundo. Com o fim da guerra no Iraque, a agência se tornou um dos pontos de referência para a
difusão de notícias sobre a igreja caldéia, que pretende contribuir para a construção de um Iraque onde haja
democracia, igualdade, liberdade de culto e evangelização.
A Chaldean News Agency é sustentada pelas duas eparquias (dioceses) Caldéias que existem nos estados Unidos:
a Eparquia de São Tomás Apóstolo, em Detroit (Michigan) e aquela de São Pedro Apóstolo, em São Diego
(Califórnia), que contam no total com uma população de cerca de 150 mil fiéis, a quem se juntam cerca de 100
mil fiéis da Igreja assíria, muito próxima do rito caldeu, por comunhão de orígem, língua e cultura”.(PA) (Agência
Fides 12/5/2003 – linhas: 29; palavras: 335)
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