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ÁSIA/MACAU - Abrir novas estradas para ajudar os pobres: Caritas Macau
celebra 60 anos de serviço
Macau (Agência Fides) - "Juntos para abrir novas estradas para ajudar os pobres" é o tema do Congresso
Internacional dedicado aos 60 anos de fundação da Caritas Macau, realizado nos dias passados no Centro Cultural
de Macau. Foi também o mais importante evento das celebrações organizadas pelos 60 anos. Segundo as
informações reunidas pela Agência Fides, tomaram parte do Congresso alguns especialistas, sacerdotes,
religiosos/as e agentes da Caritas provenientes do Vaticano, Canadá, Paquistão, Inglaterra, França, Bangladesh,
Tailândia, China continental, Hong Kong, Taiwan e do próprio país. O Congresso foi a ocasião para trocar
experiências sobre a luta à pobreza, para analisar a situação do mundo atual em meio a uma crise econômica, que
provocou um aumento notável dos pobres, e também para encontrar novas estradas para eliminar a pobreza, ou
seja, a base para construir um futuro melhor para a humanidade. No âmbito das celebrações, a Caritas Macau foi
aberta ao público, fornecendo cerca de trinta serviços (aos idosos, às crianças, aos deficientes, às mulheres, ao
sem-teto, aos presidiários, às famílias desestruturadas e aos necessitados), permitindo assim às pessoas conhecê-la
de perto. Durante a noite de beneficência dos 60 anos de fundação, em 29 de janeiro, a Caritas Macau pôde
arrecadar fundos num valor de 220 mil Yuan (cerca de 30 mil euros), que serão usados para suas atividades em
2012.
O fundador da Caritas Macau foi o padre Luis Ruiz Suarez, missionário jesuíta espanhol, que chegou a Macau em
1951 e morreu em 26 de julho de 2011 aos 97 anos. Ao chegar um ano depois do final da guerra, se empenhou
imediatamente para assistir e a ajudar a multidão de imigrantes em grande dificuldade, fundando o “Centro de
Serviço Social Matteo Ricci". Em 1971, a estrutura se tornou parte da diocese de Macau, aderindo à Caritas
Internacional, e se tornou "Caritas Macau". (NZ) (Agência Fides 08/02/2012)
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