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Entrevista
"Pedi e
	recebereis"
Dom Fares Maakaroun, PSE é Arcebispo Eparca de Nossa Senhora do Paraíso, SP/SE dos Greco-Melquitas, e conta sua trajetória do Líbano ao Brasil.
Vócê, certamente vai se emocionar!
Entrevista
Maria do Rosário
B
C: Como foi sua Infâncla, como era a sua família?
Dom Fares: Sou de uma família grande de nove irmãos. Durante a 2a Guerra Mundial perdi três irmãos. Nunca pensei em me consagrar a Deus na vida sacerdotal, mas desde criança tive exemplos que estão até hoje na minha cabeça. Estou com 65 anos. Um deles ocorreu há 57 anos atrás, lá no Líbano, quando todos jejuavam na Quaresma, inclusive as crianças. Estávamos em volta da mesa, quase ao meio dia, esperando o sino da Igreja tocar. Era costume o pai ou a mãe fazer a oração quando o sino tocava. Só depois se comia. E aconteceu que, cinco minutos antes do meio dia, com as crianças esperando depois de 12 horas de jejum, três homens famintos entraram na casa pedindo comida. Meu pai nos mandou ficar de lado para que eles pudessem comer. Eles comeram tudo. Nós começamos a chorar, dizendo que não tinha mais comida. Meu pai disse: “Filhos, hoje nós poderemos jantar, eles não” Até hoje admiro a resposta do meu pai. Naquele dia, ficamos
até 7 da noite esperando para comer. Isso foi para mim foi uma lição fantástica. Outra história aconteceu quando eu tinha 7 anos. Meus pais saíram e disseram para não abrirmos a porta a ninguém. Aí chegou um pobre pedindo um copo de água. Abri a janela e tentei lhe dar água, mas não consegui por causa da grade. No nosso jardim tinha uma piscininha suja, com a água verde. Eu disse ao homem: "Se você está com sede, pode beber da água da piscina' O homem foi lá, mexeu a água, pegou um pouco e bebeu. Depois, voltou à janela e disse: "Obrigado crianças!' Fiquei assustado. Aquela água não servia nem para lavar os pés. Quando ele saiu fui até a piscina e pensei: "Meu Deus, como um homem da idade do meu pai conseguiu tomar essa água? Vou beber também!" Coloquei a mão na água e mexi: era horrível, com bichos e tudo. Mas peguei um copo e o bebi inteiro. Depois, saí correndo atrás dele para me desculpar e chamá-Io para beber uma água melhor. Não o achei. Isso deixou uma grande tristeza em meu coração. Três ou quatro anos depois,
ouvi pela 1 a vez o Cristo dizendo no Evangelho: "Felizes aqueles que podem dar um copo d'água!' Pensei: "Meu Deus, eu não consegui dar um copo d'água para aquele homem. Por isso, vou tentar distribuir água para todo mundo"! Essa foi, talvez, a Ia idéia vocacional que começou a crescer na minha vida. Por isso o lema da minha vida foi: "Dái-lhes vós mesmos não apenas de beber mas também o de comer'
BC: Como o senhor sentiu o chamado de Jesus, para chegar onde está hoje?
Dom Fares: Aos 13 anos, na escola, ouvi um padre falar: "Quem gostaria de entrar no convento para ser padre?". Ergui a mão assim como todos os outros alunos. O padre falou: "Vou fazer uma prova para ver quem poder entrar". Passei facilmente. O Padre me disse: "Você pode entrar". Meus pais deixaram. Mas a idéia que estava na minha cabeça era "viajar" e não entrar para um convento. Não entendia nada de vida sacerdotal. Um mês depois, viajei. Os primeiros dias foram insuportáveis: longe da família, não conhecia ninguém.

