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OCEANIA/AUSTRÁLIA - Catholic Mission: dar nova esperança à população
filipina vítima do tufão Ondoy
Sydney (Agência Fides) – Em todas as paróquias e dioceses da Austrália, o Dia Mundial das Missões de domingo,
21 de outubro, comportará um compromisso especial para as Pontifícias Obras Missionárias do país (Catholic
Mission Australia). Martin Teulan, Diretor nacional de Catholic Mission Australia, propôs como tema do Dia
"Restore Hope, Share Grace". É um apelo com o qual se quer destacar o principal objetivo deste ano: dar nova
esperança à população filipina de Sitio Ronggot que, em 2009, perdeu casas e todo gênero de sustentação após o
tufão Ondoy, que inundou todo o vilarejo. As chuvas torrenciais submergiram casas e populações por três longos
meses.
Graças aos incansáveis esforços da missionária Ir. Maureen Cejas, amparada pela Igreja Católica local e por
Catholic Mission Australia, os habitantes de Sitio Ronggot recomeçaram lentamente a reconstruir suas vidas. A
transferência da população do vilarejo de Sitio Ronggot a Canossa Galvaville já está numa boa fase, o terreno é
mais elevado, as casas são novas e está sendo concluída uma capela multifuncional. "Mesmo que Catholic
Mission não seja principalmente um fundo de emergência, assim que o tufão Ondoy passou pela região, os nossos
missionários, como Ir. Maureen, imediatamente providenciaram assistência espiritual, pastoral e prática, inclusive
gêneros alimentares, roupas, reparo de emergência e medicamentos", se lê numa nota do Diretor nacional enviada
à Agência Fides. Recentemente, Teulan foi visitar Ir. Maureen e constatou pessoalmente como as pessoas do
vilarejo devastado estão arrumando as novas casas, iniciando assim a superar o período de desespero. (AP)
(19/10/2012 Agência Fides)
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