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ÁSIA/TIMOR LESTE – Os Jesuítas: apostolado nas prisões em Dili,
encorajados pelo Papa Francisco
Dili (Agência Fides) – O apostolado na prisão, sobretudo com os jovens detentos, é um dos ministérios especiais
para a comunidade dos Jesuítas em Dili, capital de Timor Leste. Como referido a Fides, no segundo domingo de
cada mês, os Jesuítas celebram a Eucaristia na prisão de Becora, em Dili, e muitas são as atividades de cooperação
e de ajuda aos detentos. O serviço social nas prisões – referem a Fides – adquiriu novo ímpeto e novo
encorajamento depois do gesto do Papa Francisco, que escolheu celebrar a Missa da Quinta-feira Santa num
cárcere juvenil. Também porque a população de Timor Leste é formada por 75% de jovens com menos de 30
anos, e também a população carcerária está repleta de jovens.
Como refere Pe. Noel Oliver SJ, um dos religiosos que desempenha o ministério pastoral na prisão, “nos presídios
nos acolhem com o sorriso” e “os detentos participam ativamente da Missa”, animada graças à ajuda de quatro
freiras, “lendo as leituras e cantando num coral, com grande intensidade e profissionalismo”.
Outra observação importante é a "quantidade de presos à espera de confessar-se". Outro jesuíta, p. Quyen, relata
que os presos estão ansiosos para receber o sacramento e receber a misericórdia de Deus, abrindo o coração à
graça divina. "Na prisão há um clima de paz", prossegue o irmão Noel, que conta um episódio: "Um prisioneiro,
que cumpriu quatro anos de sua pena de sete anos, deseja voltar para sua família. O jovem, declarando-se
inocente, não mostra nenhum sinal de rancor ou ódio, confiando no amor de Deus".
Timor Leste é juntamente com as Filipinas, uma das duas nações asiáticas de grande maioria católica. A Igreja
local sempre afirmou que quer contribuir para o crescimento e desenvolvimento do país. Os jesuítas que
trabalham em Timor Leste na assistência aos refugiados, têm uma paróquia onde realizam o trabalho pastoral e no
campo da educação. (PA) (Agência Fides 30/4/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

