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ÁSIA/MIANMAR – Os fiéis kachin rezam com o Papa pela paz
Myitkyina (Agência Fides) –A comunidade católica da Diocese de Myitkyina, no norte de Mianmar, viveu ontem,
2 de junho, uma Adoração Eucarística intensa e participada em comunhão com o Papa Francisco. A diocese
abriga o território onde habita a população de etnia kachin, de maioria cristã, que viveu nos últimos dois anos o
drama da guerra, do deslocamento e de imanes sofrimentos com os abusos perpetrados contra os civis (veja Fides
15/5/2013). Como refere à Agência Fides pe. Joseph Yung Wa, chanceler da diocese, os fiéis se reuniram na
Catedral intitulada a São Colombano e rezaram pela paz em Mianmar. Pe. Yung Wa conta a Fides que, entre
outros locais da diocese onde se realizou a Adoração Eucarística em simultânea mundial, estão também um
orfanato, onde vivem 190 crianças e uma comunidade de 150 famílias, vítimas do conflito, que experimentaram
luto e deslocamento. “As intenções de oração sugeridas pelo Papa – sobretudo pelas vítimas da violência –
encontraram repercussão concreta e real na vida dos nossos fiéis”, refere o sacerdote.
“Todo o povo kachin nutre fortes esperanças de que a oração possa dar frutos concretos”, afirma. De fato, nos dias
passados, o governo de Mianmar e os rebeldes armados da “Kachin Indipendence Organization” assinaram um
acordo em sete pontos que “poderia ser um primeiro passo rumo a uma paz duradoura”. O sacerdote de Myitkyina
informa que a comunidade rezou também por dois padres da diocese, pe. Thomas e pe. Peter, que morreram nos
dias passados por causas naturais. Dois homens que “dedicaram toda a sua vida a Cristo e à obra pastoral em favor
de pobres e sofredores”. (PA) (Agência Fides 3/6/2013)
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