
NESTE NÚMERO:

Mensagem de Páscoa das Igrejas de Jerusalém
O Papa Recebe Representantes do Bnei Brit

Conferência de Unidade Nacional em Washington
CMI: *Respeito Intel-confessional Através do Diálogo'

Clusos de Verão com Foco em Estudos Bíblicos

A Igreja Evangélica Vem ajerusalém

JERUSALÉM ANO 3000:

Terceiro Congresso Cristão Sionista

■14■ Prece Matinal Anual Cristã

Série de conferências sobre Jerusalém
na Universidade de Cmcas

Noticias de Milão, Miami, Berlim e Lagos

PERFIL: Richard Bellman da CCAPI

Tradutores Africanos da Bíblia Estudam Hebraico

Compreender o Evangelho de SãoJoão (II)

IN MEMORIAM: Padre Bruno / Madre Claire Bernês

HISTÓRIA EM FOTOS:

0 “Barco deJosusº Sobrevive :! uma

”1711188111■■ de 2.000 anos

TEMAS DO CONGRESSO

LIVROS/ENTRE ASPAS

Congresso MundialdaPrece

Missão Intel-confessional Pioneira em Israel

Franciscanos Oferecem Curso de Hebraico

EM POUCAS PALAVRAS/VISITANTES

Publicado também em alemão, espanhol, francês, inglês e italiano

“É de nosso interesse que haja no (')rz'tmle Médio um estado

judeu e um estado cristão.
"

(Primeiro—Ministro de Israel Shimon Peres,
Nouvel Observateur/Haaretz, 3 de maio de 1996

ERIA a coisa mais natural do mundo que duas pequenas

nações vizinhas do Oriente Médio, cercadas de estados

poderosos e ambiciosos, fossem amigas. Nos tempos
bíblicos, os reinos de Israel 8 do Líbano (governados respecti—
vamente por Salomão e Hiram) tinham laços }18 amizade 8

cooperação. No final, ambos foram engolidos pelos grandes
impérios do mundo antigo. Ambos ressurgiram após a 1ª

Guerra Mundial: 0 Libano como um protetorado francês (de
maioria cristã), tornando-se depois uma república inde—

pendente; e Israel, inicialmente como 0 “lar nacional do povo

judeu" sob 0 mandato da Liga das Nações, administrado pela
Grã-Bretanha e, mais tarde, como um estado independente,
conforme a recomendação das Nações Unidas.

A Síria nunca aceitou realmentª a independência libanesa,
conforme tornou claro ao se recusar em estabelecer sua em-

baixada em Beirute. Aos poucos, a Síria tomou virtualmente o

controle do Lmano, apoiada pela população muçulmana do

país.

Quanto a Israel, este foi atacado ao nascer, em 1948, por uma

grande coalizão árabe, que incluia também o vizinho do

norte, o Líbano, cuja participação foi sobretudo simbólica.

Não ocorreu nenhuma modificação na fronteira entre os dois

países, nem se registrou seria hostilidade no local. Se eles
tivessem sido deixados em paz por seus outros vizinhos, os

sucessores de Hiram e de Salomão provavelmente teriam

renovado sua velha amizade. Mas a familia muçulmana tinha
outras idéias. Ambas as presenças “forasteiras” — os judeus e

os cristãos — no que eles consideram “o Oriente Médio

muçulmano“ não eram de seu agrado; por esse motivo, as

aspirações nacionais de judeus e cristãos deveriam ser enfren—
tadas e, se possível, suprimidas.

A atividade anti-crista foi levada a termo juntamente com a in-

filtração no Libano de grupos armados do exterior, usando
seu território como uma plataforma para a atividade terrorista

contra Israel. A violência resultante é de conhecimento do

público; menos conhecida e a inexorável e constante pressao
anti-crista de todos os tipos. Ás vezes, porem, a verdade vem

à tona:

. Notícia: “A Conferência Pan-Islâmica em Lahore aprovou recente-

mente uma resolução secreta segundo a qual os países do Oriente

Médio se comprometem a expulsar os cristãos da regiao antes do

ano 2000. 05 cristãos têm razão de temer por seu futuro. O

fundamentalismo religioso, que não se detém diante do uso de

métodos violentos, floresce em todos os países. . Cerca de

500.000 cristãos libaneses já abandonaram o País dos Cedros

('I'íerm Santa, publicação em espanhol da Ordem dos Francis—

canos,]erusale'm, setembro—outubro de 1991)

Notícia: “O grupo recomendou que se promova uma maior

conscientização da presença histórica e natural dos cristãos no

Oriente Médio, tendo em vista 05 efeitos das guerras sobre a

população crista assim como sobre a população em geral, ent/lurar
da coexistência cristã—muçulmmza." (A natureza do remédio

prescrito identifica 0 tipo da enfermidade — () Redator).

(Relatório do Conselho de Igrejas do Oriente Médio sobre “As

Migrações Cristãs do Oriente Médio“, maio de 1995)

. Notícia: “Restarao cristãos no Oriente no terceiro milênio?

Provavelmente serao reduzidos a um aglomerado de indivíduos.
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