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AMÉRICA/PERU - Medalha de Santo Turíbio também para as Missionárias
de São Columbano
Lima (Agência Fides) – No âmbito da 101a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal do Peru (CEP), foi
entregue a Medalha de Santo Turíbio de Mogrovejo a um Cardeal, um Bispo, três circunscrições eclesiásticas,
uma congregação religiosa missionária e a um leigo, como reconhecimento de sua contribuição à Igreja Católica
no Peru (veja Fides 19/01/2013). A entrega da honorificência se realizou no auditório da CEP, presidida por Dom
Salvador Piñeiro, Arcebispo de Ayacucho e Presidente da CEP, e por Dom Lino Panizza Richero, Bispo de
Carabayllo e Secretário-Geral da CP CEP.
A cerimônia teve início com a entrega da Medalha ao Cardeal Juan Luis Cipriani Thorne, Arcebispo de Lima e
Primaz do Peru, e a Dom Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM., Arcebispo Metropolitano de Trujillo, por
ocasião de seus 25 anos de Episcopado. A seguir, o reconhecimento foi entregue a três circunscrições eclesiásticas
pelos seus 50 anos de fundação: a Diocese de Chimbote, a Prelazia de Chuquibamba e a Prelazia de Chota.
Depois foi a vez da Congregação das Irmãs Missionárias de São Columbano, que 50 anos atrás chegaram ao Peru.
Atualmente, as irmãs vivem e trabalham entre as pessoas na periferia da capital, Lima, e na região do deserto de
Ica, no sul de Lima. Nas paróquias, promovem iniciativas para jovens, famílias e idosos. Também estão
envolvidas na promoção dos direitos das mulheres. Recentemente, chegaram a uma região onde se fala
principalmente o quechua, no centro do país, perto da cidade de Ayacucho. A congregação nasceu em 1o de
fevereiro de 1922 em Ennis, na Irlanda, por obra de John Blowick, missionário da Sociedade de São Columbano.
A primeira missão foi fundada em 1926, na China. A congregação conta hoje 183 religiosas em 41 casas. Por fim,
a Medalha de Santo Turíbio de Mogrovejo foi entregue ao engenheiro Jaime Rizo Patron Remy, pela sua
contribuição preciosa a favor da Igreja no Peru. (CE) (Agência Fides, 26/01/2013)
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