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OCEANIA/AUSTRÁLIA - Novo ministério para os missionários Verbitas:
apoio aos refugiados e às pessoas que pedem asilo
Sydney (Agência Fides) – Durante a recente Assembleia Provincial dos membros da Sociedade do Verbo Divino
(SVD) da Austrália, os missionários Verbitas decidiram aprofundar seus atuais compromissos missionários e
concentrar-se em novos objetivos, como o apoio aos refugiados e às pessoas que pedem asilo. “Trata-se de uma
nova área de ministério para nós” – declarou o Superior provincial pe. Tim Norton, segundo consta em nota
enviada à Agência Fides. Nos três dias de encontro realizado em Sydney, com 65 membros SVD e colaboradores
leigos, foi particularmente examinada a atual situação à luz da Doutrina Social da Igreja e debateu-se sobre como
a justiça social pode ser mais ativamente inserida na vida e na missão dos Verbitas. Padre Tim disse que os
encontros para a Assembleia trienal e para o Capítulo oferecem aos membros das Províncias da Austrália,
Tailândia e Nova Zelândia a oportunidade de focalizar o trabalho missionários e os desafios e oportunidades a se
enfrentar. Dentre os ministérios apresentados, constam o trabalho realizado junto às comunidades aborígines de
Alice Springs e Santa Teresa; o serviço aos doentes de Aids na Tailândia; a pastoral paroquial em toda a
Austrália, Nova Zelândia e Tailândia. Um resultado importante foi o aprofundamento de uma nova realidade da
missão, acolhendo pessoas que pedem asilo em alojamentos SVD em Melbourne e Sydney, onde aguardam o
êxito de seus pedidos. “Estamos felizes por trabalhar com o Jesuit Refugee Services, o CatholicCare Melbourne e
o governo federal e permitir aos jovens mais vulneráveis de viver na comunidade enquanto seus pedidos são
examinados” – disse padre Tim. Durante a Assembleia foi também deliberado o aumento do financiamento às
missões dos Verbitas na Austrália central e na Tailândia, assim como a promoção do apostolado da Bíblia e as
iniciativas de justiça e paz nas paróquias. (AP) (28/2/2012 Agência Fides)

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

