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ÁFRICA/ETIÓPIA - Inaugurada uma nova Igreja católica para a pequena
comunidade de fiéis de Herero
Robe (Agência Fides) – “Inauguramos recentemente uma nova igrejinha na aldeia de Herero. A comunidade atual
é composta por uma jovem católica que ensina na escola maternal e cinco outras pessoas que estão acompanhando
as primeiras catequeses. Os responsáveis pela comunidade são dois missionários da congregação religiosa
africana dos Apóstolos de Jesus que moram em Adaba, a 9 km de Herero”, contou à Agência Fides Abbà Angelo
Antolini, OFM Cap. Prefeito Apostólico de Robe, executor do Projeto para a criação de uma Escola Fundamental,
do primeiro ao oitavo ano, na aldeia de Herero, Dodòla, Província de West Arsi, em Oromiya. Herero tem seis mil
habitantes de etnia Oromo, e a religião predominante é o islamismo. A presença cristã é representada por uma
minoria da Igreja Ortodoxa e por esporádicas capelas de várias denominações protestantes. “A Igreja Católica –
continua Abbà Antolini – está presente com uma pequena comunidade de fiéis. Em 2005, construiu uma escola e
um maternal, que depois entregou ao Governo para as exigências didáticas da própria cidade. Em 2010, o
Governo contribuiu com a doação de um novo terreno de 8 mil metros quadrados em uma área reservada no plano
arquitetônico da cidade. No terreno, absolutamente virgem, situado à direita no ingresso da cidade, na direção de
Bale, já construímos um asilo infantil e uma capela para a pequena comunidade católica nascente. Agora, foi-nos
doado outro terreno, adjacente ao asilo infantil, de 15 mil metros quadrados, para erguer a estrutura da escola
fundamental (1-8)”, acrescenta o Prefeito Apostólico. A peculiar posição geográfica, a 2.400 metros sobre o nível
do mar, em um planalto, torna a região extraordinariamente fértil, com uma produção enorme de cereais. As terras
são em maioria particulares, cultivadas pela população local, que conhece a agricultura há apenas trinta anos, pois
o território era anteriormente dedicado aos pastos. Em Herero existe também uma importante grande empresa
agrícola estatal de 10.000 hectares de cereais e colza – conclui o missionário capuchinho. (AP) (11/12/2013
Agência Fides)
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