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ÁFRICA/ETIÓPIA - A Beata Madre Teresa de Calcutá foi oficialmente
proclamada padroeira da Prefeitura Apostólica de Robe
Robe (Agência Fides) – No sábado, 14 de julho, em Goba, cidade do centro-sul da Etiópia localizada na área de
Bale, na Região Oromia, cerca de 446 km a sudeste de Adis Abeba, Padre Angelo Antolini, OFM Cap, Diretor
das Pontifícias Obras Missionárias da Etiópia, recentemente nomeado primeiro Prefeito Apostólico da nova
Prefeitura de Robe (veja Fides 13/02/2012), celebrou o 25º aniversário da fundação da casa das Missionárias da
Caridade, também conhecidas como as Irmãs de Madre Teresa. Segundo o que foi referido pelo novo Prefeito à
Agência Fides, "o evento é de particular importância, pois a pedra fundamental desta casa foi colocada pela
própria Madre Teresa. Além das primeiras irmãs, a futura Beata de Calcutá levou também o sacerdote Abba
Abraha Baraki que ainda está aqui. Graças a ela, não só começou a fundação da primeira casa das Missionárias da
Caridade, mas da própria Igreja Católica nesta vasta região de Bale, predominantemente muçulmana".
"Essa primeira pedra - continua Pe. Angelo - trouxe muitos frutos de bem e santidade no serviço para milhares dos
mais pobres dos pobres, e o nascimento neste mesmo ano jubilar da Prefeitura Apostólica de Robe". A celebração
eucarística, na capela das religiosas, contou com a participação de convidados da casa e fiéis de Goba e Robe,
além de muitas Missionárias da Caridade provenientes de outras comunidades, com sua Superiora Provincial.
Estava presente também um grupo de 25 voluntários espanhóis com seu sacerdote, que estão colaborando com as
irmãs por um mês. "No final da Eucaristia - disse o missionário capuchinho – proclamei oficialmente a Beata
Madre Teresa de Calcutá patrona da Prefeitura Apostólica de Robe. Na celebração, incluindo os pobres e doentes,
mais uma vez agiu o Espírito poderoso do Senhor e saímos cheios de alegria. E assim felizes, partilhamos o
almoço com centenas de pessoas pobres". (AP) (16/7/2012 Agência Fides)
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