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ÁSIA/PAQUISTÃO - Dia Mundial do Enfermo: "Ajudar os doentes e
anunciar o Evangelho"
Okara (Agência Fides) - Em 11 de fevereiro foi celebrado o Dia Mundial do Enfermo. Em todo o mundo foram
promovidas diversas iniciativas, dentre elas a Família Camiliana Laica (LCF), juntamente com o grupo de oração
carismática São Camilo, animou uma missa celebrada na Igreja de Our Lady of Mercy de Rehmpur, Okara, na
diocese de Faisalabad. A celebração foi presidida pelo Padre Mushtaq Anjum, MI, concelebrada pelo pároco,
Padre Samson Peter, e por Pe. Samuel Saeed. O sacerdote camiliano, em sua homilia, quis destacar a
responsabilidade dos familiares no tratamento e assistência dos doentes". As pessoas que sofrem sempre foram
uma prioridade para Jesus Cristo", disse à Agência Fides Padre Mushtaq. "Além disso, nós, como batizados fiéis a
Cristo, leigos Camilianos e profissionais de saúde, temos de continuar a seguir o seu mandato que é ajudar os
doentes e pregar o Evangelho". "A celebração do dia – continua o sacerdote - convida os cristãos a se tornarem
bons samaritanos e cuidar das pessoas necessitadas; e ao mesmo modo chama os agentes de saúde para agir como
Cristo e serem instrumentos de cura e de boa saúde para aqueles que nos foram confiados". Neste Ano da Fé, são
particularmente chamados a colocar em prática a nossa fé no serviço dos doentes", conclui Padre Mushtaq. Ao
final da missa, o grupo de leigos Camilianos visitaram os doentes em suas casas, trazendo a Eucaristia e
detendo-se com eles em oração. Dentre estes, um homem pobre e doente de coração que os membros da LCF
decidiram ajudar e prestar assistência para suas necessidades médicas. (AP) (12/2/2013 Agência Fides)
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