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AMÉRICA/ARGENTINA - Primeiro aniversário para “El hogar Emaus”, que
acolher os sem-teto
San Carlos de Bariloche (Agência Fides) – Com uma cerimônia muito emocionada, "El hogar Emaus", que acolhe
à noite os homens que vivem nas ruas, celebrou o seu primeiro aniversário na sede atual. O projeto da casa de
acolhimento, de fato, já tem cinco anos, mas durante os primeiros quatro as pessoas assistidas dormiam em
estruturas provisórias.
A nota enviada à Agência Fides refere que da cerimônia pública participaram a prefeita Maria Eugenia Martini e o
sacerdote José María Lynch, atual responsável pelo lar, o qual leu uma carta enviada pelo novo Bispo de
Bariloche, Dom Juan José Chaparro Stivanello, C.M.F. (que ainda não tomou posse, pois foi nomeado em 9 de
julho passado). Na carta, o Bispo se congratula com os promotores do projeto, “pelo trabalho e o espírito com os
quais levam avante este serviço". O seu predecessor, Dom Fernando Maletti, foi um grande promotor da
construção da estrutura atual, que é fruto da colaboração da comunidade, de particulares e do Estado.
Os sem-teto, que aumentam com a chegada do inverno, chegam à noite, encontrando uma refeição quente e um
reparo para dormir. Em San Carlos de Bariloche, na Patagônia argentina, o frio da noite durante o inverno matou
muitas pessoas. Nos últimos dias, cerca de 40 homens frequentaram esta casa de acolhimento, coordenada pelo
Bispado, que por vários meses pôde contar com a contribuição de sete funcionários municipais e outros
voluntários. Esta iniciativa da diocese continua graças à generosidade e ao empenho dos católicos, conscientes do
convite da Igreja a cuidar dos irmãos mais necessitados. “Fique conosco, Senhor, porque está anoitecendo” (Lc
24,29) é o versículo evangélico que é usado como slogan para a casa Emaús. (CE) (Agência Fides, 30/07/2013)
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