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ÁSIA/FILIPINAS – Pelos pobres e contra as injustiças: sempre atual o
testemunho do padre Romano, sequestrado 29 anos atrás
Cebu (Agência Fides) – O testemuho do pe. Rudy Romano, sacerdote missionário redentorista (CSsR) que foi
sequestrado por supostos militares de 11 de julho de 1985 e do qual não se soube mais notícias, foi citado pelo
Arcebispo de Cebu, Dom Jose Palma, em uma mensagem para a diocese. O prelado recorda que “se pe. Romano
ainda estivesse vivo, festejaria 50 anos de sua ordenação sacerdotal”, enquanto, ao invés, recordamos os 29 anos
do seu desaparecimento.
“Padre Rudy Romano tomou a peito o desafio apresentado por muitas encíclicas sociais da Igreja, ou seja, o de
estar com os pobres, denunciando a injustiça e a desigualdade social – afirma Dom Palma -. O seu testemunho de
vida, o viver a sua vocação de pastor e a sua herança de profundo empenho segundo os valores do Evangelho são
dons que oferece a nós até hoje, mesmo que não esteja mais entre nós”.
Olhando a atual situação do país, Dom Palma observa: “Somos continuamente chamados a nos confrontar com
todos os tipos de problemas sociais e ecológicos. A corrupção contribuiu para a persistência da pobreza que atinge
muitas pessoas. Vemos milhares de mendicantes pelas ruas. Há vendedores em todo lugar, pois o índice de
desemprego é elevado. Os trabalhadores continuam a pedir salários mais altos, mas não são ouvidos. Entretanto,
nossos agricultores e pescadores continuam vivendo em situação de extrema pobreza, agravada pela falta de terra
e pelas consequências dos abusos no meio ambiente”.
Como Igreja dos pobres, conclui o Arcebispo de Cebu, neste 29° aniversário de morte de pe. Rudy e no Jubileu de
ouro de seu sacerdócio, assumimos como nosso o convite do Santo Padre Francisco na Exortação Evangelii
Gaudium a compartilhar nossa vida com os outros e a doar-nos com generosidade. (SL) (Agência Fides
07/07/2014)
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