FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁFRICA/BENIN - Inaugurado o primeiro "mini povoado da criança"
dedicado a São Maximiliano Maria Kolbe
Cotonou (Agência Fides) - Após a visita apostólica do Papa Bento XVI ao Benin em novembro passado, uma das
respostas concretas para a atenção especial dada pelo Santo Padre para as crianças, como a esperança de todo o
continente africano, foi a inauguração em 25 de agosto, em Bembereké, no Benin, do primeiro "mini povoado da
criança", dedicado a São Maximiliano Maria Kolbe. Trata-se da realização dos Frades Franciscanos da Imaculada
presentes no país desde 1991, que foi a pátria do falecido Cardeal Bernardin Gantin. Em apenas vinte anos, depois
da criação da emissora católica nacional "Rádio Immaculée Conception" e do monumental santuário diocesano
"Notre Dame de la Divina Miséricorde" em Allada, foi a vez de uma obra sócio-caritativa no pequeno e
islamizado norte do país, onde surge também o noviciado dos Franciscanos da Imaculada, na Diocese de N'Dali.
Depois da primeira profissão e da vestição de nove jovens provenientes de Benin, Camarões e Chade, o Bispo de
N'Dali, Dom Martin Adjou, abençoou os locais destinados a acolher até 50 crianças e adolescentes para
garantir-lhes uma formação humana integral e de alta qualidade". Na compaixão pelos sofredores e na consciência
da riqueza humana e espiritual do Benin – sublinhou Pe. Alfonso M. A. Bruno, responsável geral das missões - os
franciscanos se consagram aos trabalhos de misericórdia espiritual e corporal sendo bons samaritanos e
semeadores de esperança e desenvolvimento. A África, ferida mas não morta, às margens de um mundo
globalizado, pode e deve tomar a sua cama e caminhar, como indicado na Africae Munus inspirando-se na cura do
paralítico". O financiamento do mini povoado é também um laboratório de solidariedade e pedagogia criativa para
a Infância Missionária, sendo o fruto do compromisso levado adiante há alguns anos na Itália pelas crianças em
favor de outras crianças que vivem nos países mais pobres. (L.M.) (Agência Fides 29/8/2012)
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