COMUNICADO DE IMPRENSA

Uma Palavra que alimenta e aquece
Domingo à noite, no final da Missa, o Papa Francisco entregará uma cópia do Evangelho de Lucas a
cinco famílias de cinco cidades do mundo: Hanoi (Ásia), Habana (América), Marselha (Europa),
Sydney (Austrália) Kinshasa (África). Nos próximos dias chegarão nessas cidades 750.000 cópias do
Evangelho que serão distribuídos para as famílias locais, especialmente para aqueles que vivem
nas periferias.
É o Evangelho de Lucas, a Boa Nova da misericórdia de Deus para a família humana.
Com eles, haverá uma família que vem diretamente de Damasco, na Síria, de um lugar onde se
está consumando uma das maiores tragédias humanitárias do nosso tempo. Não poderia faltar
uma presença significativa, bem como, para lembrar a todos, nestes dias de festa, a situação das
famílias afetadas pela guerra e destruição.
De acordo com a Nunciatura Apostólica na Síria e graças à colaboração de CNEWA, abre hoje uma
angariação de fundos para apoiar 6.000 famílias que não sabem como aquecer‐se durante o
próximo inverno, particularmente difícil naquela região. São necessários cerca de US $ 350 por
família, para um total de cerca de US $ 2.000.000.
Donations may be given directly to www.cnewa.org, or to CNEWA’s Syria page
herehttp://www.cnewa.org/donations.aspx?ID=2536&sitecode=HQ&pageno=1. Gifts via
electronic wire transfer may be arranged by calling 1.212.826.1480. Checks may also mailed to
CNEWA, 1011 First Avenue, New York, New York, U.S.A, 10022‐4195.
O presidente do Pontifício Conselho para a Família, Dom Vincenzo Paglia, anunciando a iniciativa,
disse:
"Desde o Encontro Mundial das Famílias em Filadélfia parte um sonho de um mundo mais familiar:
5 famílias de 5 continentes levará o Evangelho nas periferias do mundo. Com eles, uma família de
Damasco que retorna à sua terra natal devastada pela guerra com o Evangelho que nutre o
coração e ajudam as famílias do mundo, capaz de aquecer o inverno”.

CNEWA, Catholic Near East Welfare Association, is an agency of the Holy See, founded by Pope
Pius XI in 1926, that works through the Eastern churches in the Middle East.
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