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ÁSIA/TERRA SANTA - Publicado o relatório sobre as ações pró-Gaza da
Pontifical Mission
Gaza (Agência Fides) - A Pontifical Mission for Palestine divulgou um relatório detalhado sobre as suas
intervenções de emergência em favor das populações da Faixa de Gaza depois da operação militar “Esteira de
fumaça” realizada naquela área por forças armadas israelenses em novembro de 2012. Oito dias de ataques
provocaram a morte de 165 palestinos, em maioria civis.
As operações de assistência e socorro – explica o relatório recebido pela Agência Fides – começaram logo após o
cessar-fogo, graças também às doações (de cerca 400 mil dólares), provenientes de diversos organismos
estrangeiros e internacionais, como a Obra da Infância Missionária alemã (Kindermissionwerk). Os campos de
atuação foram o socorro humanitário, a assistência psicossocial e a reforma de casas e imóveis de uso social
danificados pelos bombardeios.
No campo médico, a Pontifical Mission tentou suprir a carência de medicamentos e instrumentos, que depois dos
ataques, tornou a assistência aos feridos dramática. Os medicamentos e equipamentos fornecidos pela Pontifical
Mission contribuíram na assistência humanitária de mais de 17 mil pessoas, com atenção especial ao fornecimento
de alimentação e serviços adequados a gestantes e à cura de infecções intestinais, provocadas pelo uso de água
contaminada. Foram ativados programas de apoio psicossocial em favor de quase 6 mil meninos e meninas
traumatizados pelos bombardeios e pela experiência de abandonar suas casas. O ‘screening’ conduzido nesta parte
da infância traumatizada de Gaza evidenciou vários casos de problemas de aprendizagem relacionados às difíceis
condições de vida das crianças da Faixa. Enfim, parte da ação da Pontifical Mission foi destinada a obras de
reformas de casas de mais de quarenta famílias palestinas e de numerosas instituições públicas, inclusive as
escolas do Patriarcado latino de Jerusalém e o Centro cultural greco-ortodoxo.
A Pontifical Mission for Palestine, atualmente administrada pela Catholic Near East Welfare Association
(CNEWA), é uma agência fundada pela Santa Sé a partir do desejo de Pio XII em 1949 para socorrer os
refugiados palestinos. (GV) (Agência Fides 4/2/2014).
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