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ÁSIA/FILIPINAS - Valorizar a rede de congregações religiosas para a
ajuda em favor da população: um testemunho de Cebu
Cebu (Agência Fides) – Segun o as últimas cifras difundidas pela National Disaster Risk Reduction and
Management Council (NDRRMC), o tufão Haiyan afetou nas Filipinas pelo menos 10 milhões de pessoas, das
quais 4 mil de forma letal. Cerca de 400 mil se encontram em 1.500 centros para deslocados e mais de 4 milhões
vivem hospedados em casas de amigos e parentes. Irmã Mary Joaquim, das Missionaries of Hope, se encotnra em
Cebu e numa nota enviada à Agenzia Fides conta o terrível momento que o país está atravessando depois do
terremoto e do tufão. A religiosa escreve: “é confortador ver a ajuda profissional, material e financeira que a
comunidade internacional está oferecendo ao povo e a mobilização de toda a Igreja. Todavia, é igualmente
surpreendente descobrir que algumas verbas e bens não alcançam seu fim legítimo.
Os religiosos que vivem no local, frequentemente os mais envolvidos, são os que recebem menos ajudas para
distribuir. É preciso valorizar ainda mais a presença das congregações religiosas, masculinas e femininas, que
vivem em lugares onde se verificam emergências. Muitas congregações religiosas têm poucas verbas a disposição
e não podem minimamente atender as necessidades das pessoas”.
Irmã M. Joaquim prossegue: “Encontrei uma religiosa que vinha das periferias de Tacloban. Ela me falou que
9.500 famílias ainda estão isoladas, sem alguma ajuda. Disse-me que há caminhões carregados de ajudas, mas
somente metade delas é distribuída. É terrível ver desperdícios e creio que principalmente os religiosos, que têm
voto de pobreza e dedicação a Cristo, testemunhados em sua vida apostólica, poderiam chegar de modo eficaz aos
mais necessitados e lhes ajudar diante das enormes dificuldades que enfrentam”.
Irmã Mary Joachim conclui pedindo orações pela população das Filipinas, “a fim de que este evento seja ocasião
de conversão para todos, missionários e gente comum”.
(AP) (21/11/2013 Agência Fides)
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