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ÁSIA/LÍBANO - O sacerdote maronita Paul Karam é novo Presidente da
Cáritas Libanesa
Beirute (Agência Fides) – O Escritório de presidência do Conselho dos Patriarcas católicos no Líbano, que se
reuniu em 31 de janeiro sob a direção do Patriarca maronita Bechara Boutros Rai na Sede patriarcal de Bkerkè,
nomeou o sacerdote maronita Paul Karam novo Presidente da Cáritas Libanesa. Padre Karam é atualmente Diretor
nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Líbano. A escolha foi feita pelo Conselho dos Patriarcas numa
reunião em que foram avaliadas com solicitude particular as crescentes emergências que a Caritas é chamada a
enfrentar, ligadas sobretudo ao maciço fluxo no território libanês de refugiados provenientes da Síria (quase 900
mil segundo fontes da ONU, e bem mais de um milhão segundo as autoridades libanesas) e as condições em que
vivem.
Pe. Paul Karam, 47 anos, nascido em Jbeil, assumirá formalmente o cargo em abril próximo, por um primeiro
mandato trienal. “Espero poder desempenhar bem esta grande tarefa”, declara à Agência Fides o novo presidente.
“Sei que me espera um grande compromisso”, explica Karam “e espero de estar à altura desta tarefa a serviço de
quem sofre e está em dificuldade. Os patriarcas, ao noticiarem esta nomeação, fizeram referência ao drama dos
refugiados sírios. Queremos ajudar e fazer chegar a todos a paz e o amor de Cristo. Peço para tudo isso as orações
de todos. Eu preciso muito”.
Pe. Padre Simon Faddoul, predecessor de Pe. Karam na guia da Caritas Líbano. Em 13 de janeiro passado foi
nomeado primeiro Exarco apostólico maronita para a África central e ocidental que irá se transferir para a cidade
nigeriana de Ibadan onde iniciará a sua nova, comprometida e apaixonante missão. (GV) (Agência Fides
1/2/2014).
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