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ÁSIA/FILIPINAS – O empenho dos missionários Guanelianos no socorro
às vítimas do tufão Haiyan
Manila (Agência Fides) – Um compromisso incansável com os missionários atuantes no território e uma coleta
extraordinária nas obras espalhadas em todo o mundo: assim, os missionários da Obra de Don Guanella
(Guanelianos) estão fazendo todos os esforços possíveis para socorrer as vítimas do tufão Haiyan, que devastou a
província de Leyte, no centro das Filipinas. Como comunica à Fides uma nota da Cúria dos Guanelianos, a coleta
extraordinária foi lançada pela Cúria e pela Associação de Solidariedade e Cooperação Internacional guaneliana
(ASCI). A iniciativa é difundida também através do site www.guanellianmultimedia.org e nas redes sociais como
“Facebook” (Obra Don Guanella News) e “Twitter” (OperadonGuanell). “Todos somos interpelados por esta onda
de destruição”, sublinha na nota recebida pela Fides o Vigário geral, pe. Umberto Brugnoni, “para ampliar os
corações e construir pontes de solidariedade, como o Papa Francisco nos convida”.
“O nível das águas do mar aumentou até quinze metros e submergiu cidades inteiras, não só casas”, conta o
Superior da comunidade guaneliana de Manilha, pe. Charlton Viray Ocampo. “Estruturas sólidas como grandes
igrejas, hotéis, escolas e até o aeroporto de Tacloban foram completamente destruídas. A província de Leyte está
ainda sem energia. Nossos irmãos e as crianças com deficiências hóspedes de um Centro guaneliano em Samar,
atingida com menos gravidade, estão todos bem. Dividiremos as ajudas que receberemos com a Caritas de
Manilha e com algumas congregações religiosas presentes na região atingida”, explica.
Os Guanelianos estão nas Filipinas desde 1989. Sua casa principal, “Servants of Charity House”, fica na favela de
“Tandang Sora”, em Manilha. As estruturas dos missionários da Obra estão a serviço dos pobres e
marginalizados, e de modo especial, dos portadores de deficiências. Fornecem escuta, assistência educativa,
cuidados médicos, reabilitação, apoio alimentar, assistência social e formação aos valores cristãos. Os
missionários estão empenhados na preparação catequética e na atenção aos deficientes em muitas escolas
públicas, oferecendo momentos de oração e jogo, ajudando na relação com as famílias. (PA) (Agência Fides
14/11/2013)
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