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OCEANIA/AUSTRÁLIA - O apoio dos católicos australianos a 195 Dioceses
em 38 nações através da Catholic Mission
Sydney (Agência Fides) - As Pontifícias Obras Missionárias australianas (Catholic Mission) acabam de publicar o
Relatório Anual 2011 no qual emerge que, durante o ano, os doadores na Austrália ajudaram mais de 370 mil
crianças, 9000 catequistas e cerca de 3 mil seminaristas. “O afluxo das doações, das orações e das ações
oferecidas por milhares de australianos dedicados e generosos, demonstra o que se pode realizar quando se
trabalha todos juntos em nome de Cristo” – diz uma nota do Diretor Nacional, Martin Teulan. Mais de 6% do total
das verbas coletadas para as missões foi doado pela população australiana, e mais da metade das ajudas recolhidas
em nível internacional para a Oceania, foi doado por benfeitores australianos. “Para um país com população
relativamente reduzida, constatar a diferença que nossas doações fazem é encorajador. Para países como a Papua
Nova Guiné, Timor Leste, Mianmar e Kiribati, o apoio australiano é um dom vindo do céu” - continua Teulan.
“Todos os benfeitores da Catholic Mission devem manter vivo o objetivo da Fundadora, Pauline Jaricot, de quem
este ano se celebra o 150o aniversário de morte, e continuar a apoiar o trabalho de tantos missionários engajados
em 1100 Dioceses na Austrália e além-oceano, chegando às comunidades católicas com mais dificuldades,
cuidando das crianças, ocupando-se da formação dos catequistas, religiosos noviços e seminaristas”.
A população australiana mantém a obra da Igreja de 195 Dioceses em 38 países e mais de 2 milhões de católicos
recebem a oportunidade de crescer espiritualmente. Outros financiamentos importantes foram destinados a
necessidades espirituais e materiais de 371.505 crianças, na formação de 9462 catequistas e de 2987 seminaristas,
na construção e manutenção de 121 centros pastorais, conventos para religiosas engajadas na obra pastoral, igrejas
e outros importantes edifícios. Foram auxiliadas também 9 emissoras radiofônicas e televisivas católicas. “Toda
oferta ajuda a compartilhar o amor de Cristo com pelo menos outra criança, pai ou seminarista. Trabalhando todos
juntos, mudamos o aspecto de comunidades em 38 países, indo da remota Austrália à Etiópia, da Guatemala ao
Madagascar” – conclui o Diretor Nacional. (AP) (29/3/2012 Agência Fides)
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