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EUROPA/ALEMANHA - As crianças portadoras de deficiência no centra da
53ª Campanha dos Cantores da Estrela (Sternsinger) que escolheram
como país símbolo o Camboja
Aachen (Agência Fides) – Pela 53ª vez, nos dias próximos ao 6 de janeiro, os “Cantores da Estrela” (Sternsinger)
da Infância Missionária alemã, estarão nas ruas da Alemanha com os seus cantos natalinos. "As crianças mostram
sua força" é o lema da campanha deste ano nas dioceses alemãs, que contam com quinhentos mil meninas e
meninos alemães irem de porta em porta, vestindo as roupas dos Reis Magos, levando consigo a estrela cometa. O
Camboja é o símbolo do país na campanha de 2011 e pretende chamar a atenção especialmente sobre as crianças
portadoras de deficiência que vivem no país para sensibilizar as pessoas sobre este problema social. O Camboja
ainda sofre as conseqüências da ditadura e da guerra civil. A desnutrição e a falta de saneamento básico são as
causas de muitas deficiências. Além disso, ainda existem de 4 a 6 milhões de minas anti-pessoal, que matam ou
mutilam. "As crianças do Camboja nos mostrar que é possível jogar futebol sem pernas e escrever sem mãos",
disse Mons. Krämer, presidente da Infância Missionária da Alemanha, que, junto, com a "Associação da
Juventude Católica Alemã (BDKJ) organiza a campanha. As crianças mostram que com um pouco de apoio,
apesar de uma deficiência, é possível obter quase tudo. "As crianças muitas vezes são para nós um exemplo e
modelo, quando conseguem com grande facilidade superar certas situações", disse Mons. Krämer. A campanha
também visa difundir esta mensagem. A abertura solene da 53ª Campanha dos Cantores que se realiza no dia 30
de dezembro, na diocese de Essen, contará com a participarão de cerca de 1.500 meninos e meninas de várias
dioceses. Em 1° de janeiro de 2011 serão 22 os “Cantores da Estrela” provenientes da diocese de Magonza, que
participam da celebração presidida pelo Papa Bento XVI na Basílica de São Pedro. Três deles, vestindo as roupas
tradicionais dos Reis Magos, participarão da procissão do ofertório. A chanceler alemã, Angela Merkel, receberá
em 5 de janeiro, nos escritórios em Berlim, 108 Cantores da Estrela. Quatro meninas e meninos de cada uma das
27 dioceses da Alemanha irão representar os seus colegas que participam da campanha. Vestindo as roupas dos
Reis Magos, com a sua estrela guia, e suas canções, durante o tempo do Natal e do início do ano novo os
"Cantores da Estrela" baterão às portas das casas alemãs. Cerca de meio milhão de crianças nas 12.500 paróquias
católicas da Alemanha levarão a bênção "C + M + B" (“Christus mansionem benedicat - Cristo abençoe esta
casa”) às famílias, recolhendo donativos para as crianças que sofrem em todo o mundo. A coleta dos “Cantores da
Estrela” da Alemanha se tornou a maior iniciativa de solidariedade em todo o mundo, que faz com que as crianças
ajudem seus coetâneos em necessidade. (MS) (Agência Fides 29/12/2010)
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