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ÁSIA/MIANMAR - A missão do futuro é a educação: a primeira assembleia
dos jesuítas no país
Yangun ( Agência Fides) - O futuro da missão dos jesuítas em Mianmar, nação em rápida transformação, passa
pelo compromisso com a educação: foi o que emergiu da primeira assembleia dos jesuítas em Mianmar, realizada
nos dias passados em Yangum. Participaram do encontro 27 jesuítas presentes estavelmente no país, ao qual se
acrescentaram alguns membros da Conferência Jesuíta da Ásia-Pacífico, como Pe. Mark Raper SJ, Presidente da
Conferência e Superior Regional para Mianmar. Conforme relatado numa nota enviada à Fides pela Conferência
Jesuíta da Ásia-Pacífico, os participantes partilharam suas experiências, impressões e os projetos para a missão
dos jesuítas , explorando as exigências da Igreja local e da sociedade birmanesa e olhando para o futuro papel da
Companhia de Jesus neste contexto. O primeiro passo é o de "construir uma comunidade forte": a Companhia está
de fato crescendo, se consideramos que o primeiro sacerdote jesuíta local foi ordenado em 2013 e dois diáconos
serão ordenados sacerdotes em abril e maio de 2014. Outros religiosos estão na formação e estão concluindo seus
estudos na Indonésia e nas Filipinas. Também em Mianmar há atualmente 14 missionários jesuítas da Austrália,
Coréia, Índia, Indonésia e Malásia.
“O trabalho da missão está evoluindo”, ressalta a nota enviada à Fides : atualmente, os jesuítas administram duas
escolas de língua inglesa, a " São Luís Gonzaga" em Taunggyi e o "Campion Institute" em Yangun. Eles têm o
“Centro de Pesquisa Arrupe" e realizam projetos sociais em favor dos pobres e marginalizados e um projeto de
micro-crédito para os agricultores de Laputta. Na assembleia, os religiosos reiteraram o seu compromisso de
servir os pobres, jovens, camponeses, deslocados internos e refugiados, especialmente em três áreas pastorais:
educação, formação e meios de comunicação. A educação, de fato, é o dom mais precioso que se pode dar aos
jovens, o caminho que permite aos jovens de se equiparem para enfrentar os desafios do futuro, é o instrumento
para o crescimento, progresso e o desenvolvimento de toda a sociedade. (PA) (Agência Fides 7/2/2014)
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