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D. JOSÉ LAI DESTACA DEVOÇÃO DOS FILHOS DA TERRA

A Fé que atravessa fronteiras

Voam nas várias direcções do mundo, mas as raízes desta terra não as perdem.
Ontem, durante a Missa e Te Deum na Sé Catedral, o Bispo de Macau salientou que a
comunidade macaense na Diáspora tem levado a tradição e a fé cristã por todo o
mundo

FÁTIMA ALMEIDA

Antes das 11 horas de ontem a Sé Catedral começou a receber os “filhos da terra” para a
celebração da Missa e Te Deum, sob a protecção de Nossa Senhora de Fátima, padroeira
das comunidades Macaenses. Durante a eucaristia, o Bispo de Macau D. José Lai fez
referência ao episódio bíblico de Abraão para ilustrar que tal como o profeta a “quem Deus
disse para deixar a sua terra” para seguir a missão de ser mensageiro, também a gente de
Macau partiu, mas levando as raízes da fé cristã.
“Os macaenses deixaram a sua terra para ir para outras como os EUA, o Canadá, mas
sempre se lembram da sua terra, da sua tradição cristã, por exemplo, com devoção à
Nossa Senhora e ao Nosso Senhor dos Passos”, proferiu D. José Lai.
“Em Macau ficamos contentes com esta experiência”, salientou ainda D. José Lai ao fazer
notar que a tradição da fé cristã atravessa fronteiras no coração dos macaenses. Já
fazendo referência à segunda leitura o Bispo de Macau mencionou que os macaenses
mesmo os já nascidos na Diáspora “reconhecem esta fé, a protecção de Nossa Senhora”
e a fazem perpetuar pelo mundo fora. 
A terminar a eucaristia as vozes uniram-se, precisamente, para rezar a oração a Nossa
Senhora Padroeira das Comunidades Macaenses.
EDIFÍCIO DE MEMÓRIAS. Já durante a tarde os participantes do 4º Encontro dos Macaenses
marcaram presença na inauguração dos espaços renovados do Jardim de Infância D. José
da Costa Nunes. No regresso a um lugar onde “muitas pessoas e de várias gerações de
macaenses aprenderam as primeiras letras” o convívio não faltou através da música e da
típica gastronomia macaenses, que levou aos paladares os sabores das infâncias que
tantos procuravam neste retorno ao território.
Perante um espaço renovado e amplo José Manuel Rodrigues, presidente do Conselho
das Comunidades Macaenses (CCM) voltou a expressar a vontade de ver naquelas
instalações o Centro de Cultura Macaense, adiantando que é um desejo partilhado pela
CCM, APIM e da Confraria de Gastronomia Macaense.
José Manuel Rodrigues disse ainda que “este processo começou informalmente a ser
falado”, agora há que “pressionar o assunto, apresentando ao Executivo uma proposta para
que seja autorizada”. O responsável espera que até ao final do ano seja possível expor o
projecto ao Governo. Caso o espaço venha a albergar as raízes da cultura macaense nele
caberão a comida, a música, o teatro entre outras vertentes. 
O programa do 4º dia do Encontro começou logo pelas 9h30 com a deposição de coroas
de flores junto ao Monumento das Comunidades Macaenses.

Uma “força” para o intercâmbio

A comunidade macaense é uma “força” para o intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente,
disse o bispo de Macau, ao constatar o papel importante da diáspora na difusão da fé cristã
enquanto herança portuguesa. A comunidade macaense “é uma força também para este
intercâmbio cultural em Macau, sobretudo entre a cultura chinesa, oriental e ocidental”,
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disse D. José Lai aos jornalistas. “Onde vão, vão com esta fé cristã”, constatou ao referir
que também em Malaca, onde a herança portuguesa está ainda viva no património e crioulo
local, “se nota este traço da fé cristã”.
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