President de Moçambic visita Sant 'Egidi: el país espera al Papa
10/07/2019 - Vatican News

En la visita a la Comunitat de Sant Egidi a Roma, el president de Moçambic, Filipe Nyusi, va informar sobre les expectatives
que hi ha al país africà per a la propera visita apostòlica del papa Francesc al setembre. A continuació, va agrair a la Comunitat
el seu compromís històric amb la pau, l'ajuda per al tractament de la sida i la solidaritat davant l'emergència del cicló Idai.

"El poble moçambiquès espera amb ansietat i alegria al papa Francesc, pelegrí de la pau i de l'Evangeli, ens sentim honrats de
la propera visita del Pontífex". Són les paraules del president de Moçambic, Filipe Nyusi, en la seva visita a la seu de la
Comunitat de Sant 'Egidi ahir a Roma, referint-se al viatge apostòlic de Francesc a Moçambic, Madagascar i Maurici, del 4 al 10
de setembre. El Papa arribarà a Maputo el 4 de setembre.
Pau de 1992
Saludant a la Comunitat de Sant'Egidio, el President Nyusi la va definir com "casa de la pau i de Moçambic", recordant com va
ser a Sant'Egidio, des de 1990, on es van celebrar les negociacions que van conduir, el 4 d'octubre de 1992, a la signatura de
la reconciliació entre els líders dels dos bàndols de la guerra, després d'un conflicte que havia causat un milió de morts:
Joaquin Chissano, llavors president del país, i Afonso Dhlakama, líder de la guerrilla de Renamo.
Programa The Dream
Durant la visita, Filipe Nyusi es va trobar amb el fundador de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, el president Marco Impagliazzo i
alguns líders comunitaris. Nyusi va convidar els periodistes presents a "fer un reportatge sobre tot el que Sant'Egidio representa
per a Moçambic". A més de facilitar les negociacions per a la reconciliació nacional, el president va recordar l'ajuda per al
tractament de la SIDA, amb el programa Dream, i els nombrosos projectes de solidaritat a favor de la població.
Cicló Idai
Així mateix, el mandatari també va expressar la seva gratitud a la Comunitat per la seva proximitat pràctica i la seva solidaritat
després del devastador cicló Idai, que va afectar principalment a la regió de Beira, causant la mort d'almenys 600 persones a
Moçambic, però que també va afectar a Malawi i Zimbabwe. "Agraeixo especialment als nombrosos joves voluntaris
moçambiquesos de Sant'Egidio que han treballat incansablement per socórrer les víctimes del cicló. També amb l'ajuda de
Sant'Egidio reconstruirem Beira", ha conclòs.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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