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ÁFRICA/SERRA LEOA - Educação e evangelização das crianças e dos
jovens
Lungi (Agência Fides) - A comunidade salesiana presente em Serra Leoa está há 25 anos engajada em favor da
educação e da evangelização das crianças e dos jovens no país africano. Segundo uma nota divulgada pela Ans, na
cidade de Lungi, desde 1986, os religiosos têm uma cadeia de escolas católicas que cobre os territórios de Tintafor
a Tagrin, com a escola primária e secundária de Santo Agostinho e a escola primária de Santa Maria. Em 1994,
também abriram uma casa em Freetown dedicada à promoção e à proteção dos meninos de rua. Atualmente, estão
em andamento vários programas, como o de animação móvel, o "Don Bosco Mobil", um programa residencial e
para o reencontro das famílias, um convite para os jovens e o número de emergência "116", um centro juvenil, a
paróquia e o oratório. Às crianças é garantido um ambiente que as proteja e, ao mesmo tempo, as eduque a serem
responsáveis de seu futuro, aprendendo a assumir as próprias responsabilidades já no presente. “Muito foi feito até
agora, mas a estrada diante de nós é íngreme. Devemos escutar o grito das crianças e dos jovens. A nossa missão é
mais do que oferecer reparo, alimento, vestiário e educação. A nossa missão é trabalhar para a salvação das
crianças e dos jovens para levar os pequeninos a Jesus, com a bondade de São Francisco de Sales", disse Pe. Jorge
Mario Crisafulli, Superior da Inspetoria África Ocidental Anglófona (AFW), por ocasião das celebrações pelos 25
anos de presença salesiana no país. (AP) (1/12/2011 Agência Fides)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

