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OCEANIA/AUSTRÁLIA - Novo projeto contra o tráfico e o trabalho infantil
na Índia
Melbourne (Agência Fides) – A cada dia, muitas crianças são sequestradas forçadamente, ou vendidas por suas
famílias e exploradas em trabalhos domésticos e na prostituição. Muitas são também obrigadas a mendigar pelas
ruas somente para sobreviver. Algumas têm seus órgãos vendidos no mercado negro. Estas pequenas vítimas são
consideradas meros objetos. Em um comunicado da Catholic Mission Austrália, recém-recebido pela Agência
Fides, consta que a organização promove oficialmente a campanha 2013 da Propagação da Fé com o tema “Não
tenham medo... Eu os salvarei”. Nos próximos meses, Catholic Mission enfrentará a resposta missionária à
desesperada realidade do tráfico de menores e do trabalho infantil na Índia e em todo o mundo, em todas as
paróquias da Austrália, assim como na Internet e em uma campanha por e-mail. Todas as doações recebidas serão
utilizadas para financiar atividades da Missão católica com as comunidades em mais de 160 países em todo o
mundo, oferecendo apoio a muitas paróquias em seu trabalho pastoral. A campanha se centraliza no grande
trabalho de Irmã Clara Devaraj e de suas irmãs salesianas que trabalham incansavelmente em Chennai,
precedentemente conhecida como Madras, onde salvam jovens moças das trágicas circunstâncias relacionadas à
pobreza extrema, assistindo-as e fornecendo um ambiente seguro na Casa das Crianças Marialaya. Com o apoio
da Catholic Mission, as irmãs oferecem a estas vítimas, jovens muitas vezes traumatizadas, hospitalidade,
consultoria, assistência médica, instrução e formação espiritual. Para as irmãs, fé e ação caminham untas, e assim,
o objetivo é proteger estas crianças e encorajá-las a ver-se como filhos amados de Deus. Irmã Clara estará na
Austrália, por conta da Catholic Mission, de 6 a 27 de junho de 2013, para promover o trabalho de Marialaya nas
paróquias e nas escolas. (AP) (20/5/201 3 Agência Fides)
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