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OCEANIA/AUSTRÁLIA - Campanha das Pontifícias Obras Missionárias da
Austrália em favor da população etíope
Sydney (Agência Fides) - Catholic Mission Australia acaba de lançar seu apelo para 2012 com o lema "Eu tive
fome e me destes de comer". A campanha será difundida em todas as paróquias australianas ao longo dos
próximos meses com o objetivo de impulsionar uma resposta missionária às necessidades espirituais e materiais
das pessoas que sofrem por causa da grave crise humanitária que paralisou a Etiópia e o Chifre da África após a
seca e a fome. A campanha se inspira no versículo bíblico de Mateus, e se concentra no trabalho desempenhado
na Etiópia pela Irmã Maureen Elliott, australiana, pelas Franciscanas Missionárias de Maria, e por Pe. Yisehak,
um jovem sacerdote etíope, ambos exemplos vivos daquilo que os missionários fazem todos os dias para alcançar
as pessoas que lutam para sobreviver contra a pobreza e os grandes inconvenientes. Eles viveram nas
comunidades locais, na fome, dando-lhes alimento material e espiritual através de um programa diário de
alimentação para as crianças na escola católica local, e um programa de monitoração e visitas pastorais diárias nas
dioceses mais remotas do sul da Etiópia.
O Diretor Nacional da Catholic Mission Australia, Martin Teulan, disse que "para quem vive num país rico, é
difícil imaginar que para milhões de crianças um simples prato de milho e feijão seja a refeição diária, e nem
sempre garantida. Enquanto não saia o nosso programa alimentar, muitos não comiam há dias. Com o apoio da
Catholic Mission, a resposta rápida da Igreja Católica local a esta crise já salvou a vida de muitas famílias,
proporcionando-lhes cuidados essenciais - acrescenta Teulan. Todos os membros da comunidade, sem
discriminação ou favoritismo estão se beneficiando. O espírito de comunidade é fundamental para garantir o
sucesso do programa. Alguns ajudam na preparação de alimentos, outros trabalham na clínica da escola", concluiu
o Diretor Nacional das POM. (AP) (26/4/2012 Agência Fides)

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

