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ÁSIA/TAIWAN - A missão das universidades católicas do sudeste asiático
e do extremo oriente: "conduzir as pessoas a conhecer Jesus"
Taipei (Agência Fides) - "Contribution by Catholic Higher Education to Sustainable Development in Modern
World: From Service Learning to Social Enterpreneurship" foi o tema da 20° Conferência anual da Associação
das Universidades católicas do sudeste asiático e do extremo oriente (The Association of Southeast and East
Asian Catholic Colleges and Universities - ASEACCU), realizada de 23 a 26 de agosto no Wenzao Ursuline
College da Diocese de Kao Hsiung, em Taiwan. Segundo informações enviadas à Agência Fides, 150 estudantes e
professores provenientes de 44 universidades católicas de 9 países e regiões participaram do encontro, que foi
organizado com uma parte reservada aos estudantes e outra aos professores. É a primeira vez que este encontro se
realiza na Diocese de Kao Hsiung, e é a terceira em Taiwan. Dom Peter Liu, arcebispo da Diocese, presidiu a
solene Missa de abertura, e Dom Paul Russell, encarregado dos assuntos da Santa Sé, transmitiu a saudação da
Santa Sé aos participantes, encorajando à máxima consciência da missão das universidades católicas, “para que
assumam a missão de conduzir as pessoas a conhecer Jesus”.
A Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities (ASEACCU) é uma organização
regional que acolhe as universidades católicas do sudeste da Ásia e do extremo oriente a fim de promover a
educação católica de alta qualidade, contribuindo ao apoio da Igreja local. Além disso, a Associação promove
também o diálogo internacional do mundo da educação com seminários, congressos, workshop para os estudantes
e professores... Hoje, a Associação é composta de 70 instituições ou Universidades católicas do sudeste asiático e
do extremo oriente que em seu encontro anual debatem os temas estritamente ligados à educação católica. (NZ)
(Agência Fides 2012/09/10)
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