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ÁSIA/TAIWAN - A IGREJA INAUGURA UM “CENTRO CATÓLICO DE
EMERGÊNCIA SARS”. O CARDEAL SHAN CONVIDA A NÃO FUGIR UNS DOS
OUTROS
Taipei (Agência Fides) – Enquanto o problema da SARS está cada vez mais crítica na ilha, a Igreja católica de
Taiwan ativou um “Centro Católico de Emergência Sars” para enfrentar a situação. O Centro – sob a direção do
Cardeal Paul Shan, Presidente da Conferência Episcopal e Bispo da diocese di Kaohsiung – está articulado nos
setores da saúde, educação, solidariedade e relações públicas, com o objetivo de tornar a Igreja participante da
luta contra a Sars, em colaboração com as entidades sanitárias e as autoridades locais.
Neste momento de crise, a força da comunhão é o suporte dos fiéis católicos: o afirma o Cardeal Shan em uma
mensagem difusa por ocasião da crise gerada pela pulmonite atípica, intitulado “O Amor é a força para combater a
Sars. Ao mesmo tempo, esta postura é um segundo golpe contra os pacientes ou contra os suspeitos de haverem
contraído a doença”.
O Cardeal continua: “ No amor não há temor, pelo contrário, o amor perfeito afasta o temor” (! Jó 4,18). Neste
momento de temor e de fuga, ao contemplamos o Mistério da Encarnação da Paixão, Morte e Ressurreição do
Filho de Deus, experimentando o Amor Absoluto e Perfeito que o Senhor nos doou. Este amor é a fonte da nossa
força incansável. Este amor superará o temor do homem, nos ajudará a oferecer mais a nossa solidariedade a todos
os necessitados que se encontram envolvidos na crise da Sars. Justamente a infinita força que contém este amor
recíproco será o meio para superar o problema da Sars o mais rapidamente possível. “Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei” (Jo 15,12). Este é o mandamento do Amor que o Senhor Jesus Cristo, Ressuscitado e glorioso,
nos deixou antes de doar a vida pela Salvação da humanidade, morrendo na cruz. Vivemos juntos o espírito do
Senhor Jesus Cristo, através da força infinita do Amor recíproco, superando juntos s Sars, manifestando a glória
do Senhor!”(Agência Fides 21/05/2003 – linhas: 27; palavras: 345)
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