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ÁFRICA/LIBÉRIA - O NATAL DOS MISSIONÁRIOS ENTRE OS REFUGIADOS
DA GUERRA: “PRÓXIMOS AO SIGNIFICADO MAIS AUTÊNTICO DA VINDA
DE NOSSO SENHOR”.
Monróvia (Agência Fides)- “Infelizmente, devemos celebrar o dia da Santa paz sem uma paz completa” – diz à
agência Fides uma religiosa das Missionárias da Consolata de Harbel, a 50 km. ao sul de Monróvia, capital da
Libéria. “O processo de desarme caminha lento, e há ainda tanta gente armada no país” – prossegue a missionária.
“No entanto, existem sinais de esperança, que fazem esse Natal menos triste do que o do ano passado: as ruas
estão um pouco mais seguras e é mais fácil viajar de uma cidade para outra”.
“Graças às melhores condições das ruas, eu e minhas irmãs estamos visitando os campos de refugiados da região
de Ganta (norte da Liberia), onde temos um leprosário. Vimos acampamentos com 30, 40 mil pessoas, carentes de
tudo. Para ajudar estas pessoas, passaremos o Natal divididas entre as diversas missões que temos na Libéria. Na
nossa missão de Buchanan, no sul do país, háa ainda muitos refugiados. Estamos preparando com eles as
celebrações de Natal. Graças a eles passaremos um Natal especial, estaremos ainda mais próximas do significado
mais autêntico da vinda de Nosso Senhor”.
A Libéria está tentando emergir de uma dramática crise que seguiu a guerra civil entre movimentos guerrilheiros
e o regime do ex- Presidente Taylor. Graças à mediação internacional, em agosto desse ano, Taylor deixou o país,
e refugiou-se na Nigéria. Em outubro, tomou posse um governo de unidade nacional. Neste momento, uma força
de paz das Nações Unidas está estacionando no país. O processo de desarme das milícias, iniciado em 7 de
dezembro pelas Nações Unidas, foi suspenso temporariamente por dificuldades logísticas.
(L.M.) (Agência Fides 23/12/2003 24 linhas 295 palavras)
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