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ÁSIA/NEPAL - Há 60 anos, a Companhia de Jesus no Nepal
Kathmandu (Agência Fides) – Os sessenta anos da presença dos jesuítas no Nepal serão comemorados com uma
solene celebração na St. Xavier's School de Jawalakhel, em Katmandu, em 6 de maio, ao final de três dias de
assembléia dos jesuítas desta Região. Como informa a Cúria geral dos jesuítas, o convite que o Pe. Marshall D.
Moran recebeu em 1950 pelo governo do Nepal de abrir uma escola foi o primeiro passo para os jesuítas e para a
Igreja Católica para entrar no "proibido reino hinduísta". Em 6 de junho de 1951 houve o histórico desembarque
dos primeiros três jesuítas da Província de Patna (Índia), enviados à nova missão. Eram os Padres Ed Saxton,
Frank Murphy e Moran. Desde então, as Províncias de Chicago e Patna foram os principais parceiros, oferecendo
recursos econômicos e de pessoal, da Companhia de Jesus no Nepal, enquanto outros jesuítas provenientes da
Índia, do Japão e da América do Norte se acrescentaram nos anos sucessivos para trabalhar neste país. Mesmo que
a educação fosse o principal empenho da Companhia no Nepal, os jesuítas se ocuparam também do setor social e
pastoral. Os estudos dos Padres John Locke, Lud Stiller e Cap Miller, sobre a religião, a história e a antropologia
nepalesas constituem ainda hoje um válido material de referência para universitários e pesquisadores. Levando em
consideração que entre os 26,6 milhões de nepaleses, mais de 70% não recebem uma educação adequada, os
jesuítas estenderam sua ação para o Leste, para o Oeste e para as comunidades do Himalaia no noroeste de
Katmandu. O Jesuit Refugee Service, com a Caritas Nepal, se ocupa da educação de milhares de refugiados
butaneses que se encontram no país. A Igreja católica no Nepal, com seus cerca de 7.000 fiéis, foi erigida como
Vicariato Apostólico, tendo à frente o Pe. Antony Sharma. O número total dos jesuítas no Nepal é de 70,
incluindo 30 jovens em formação e cinco que trabalham fora da Região. (SL) (Agência Fides 05/05/2012)
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