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ÁSIA/INDONÉSIA - Próxima inauguração do primeiro Seminário Camiliano
na Indonésia
Maumere (Agência Fides) - Em 16 de novembro será inaugurado e abençoado o primeiro Seminário Camiliano
em Maumere, na ilha de Flores, Indonésia, na presença do Superior Geral dos Camilianos (Ministros dos
Enfermos, MI), Pe. Renato Salvatore. Segundo as informações enviadas à Agência Fides por pe. Luigi Galvani,
missionário camiliano, a Indonésia é o décimo país asiático ao qual chegaram os Camilianos com seu carisma de
caridade e serviço aos doentes. "O início da história camiliana na Indonésia remonta a doze anos atrás – escreve
pe. Galvani -, quando um grupo de jovens foi enviado a Manila, nas Filipinas, para a formação e a preparação
religiosa. Quatro deles se tornaram sacerdotes e três anos atrás, ao voltarem à pátria, abriram a primeira
comunidade alugando uma modesta casa na periferia da cidade de Maumere, na ilha de Flores". Em pouco tempo,
o grupo cresceu, a comunidade conta atualmente cerca de 30 seminaristas e é parte da da Província Camiliana
Filipina.
Os Camilianos são o 35° instituto religioso presente na diocese de Maumere. A presença deles foi acolhida muito
positivamente pela Igreja local e pelo Bispo, Kherubim Pareira, SVD, que confiou imediatamente aos Camilianos
a capelania do hospital da cidade, permitindo ainda de dedicar a capela do hospital a São Camilo. A ilha de Flores
é considerada “terra fértil” de muitas vocações. Isso explica a presença de muitos institutos religiosos. Também
para os Camilianos o objetivo principal do novo seminário, que poderá abrigar cerca de 80 seminaristas, será o de
preparar e formar novos missionários para se tornarem agentes de esperança e do amor misericordioso de Jesus no
mundo da dor, a exemplo de São Camilo. Este setor é essencial no compromisso da Igreja para a nova
evangelização do terceiro millennium. (LG/SL) (Agência Fides 3/11/2012)
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