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ÁSIA/ÍNDIA - O novo Cardeal indiano provém de uma Igreja "que faz
muito pela evangelização"
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Alegria, felicitações e esperança foram expressas pelos cardeais indianos
com a nomeação de Sua Beatitude Baselios Cleemis Thottunkal, Arcebispo-Mor de Trivandrum dos
Sírio-Malancareses (Índia), que será criado Cardeal pelo Papa Bento XVI no Consistório de 24 de novembro
próximo.
Interpelado pela Agência Fides, o Card. George Alencherry, Arcebispo-mor da Igreja Sírio-malabar, comentou:
"Estamos muito felizes e expressamos nossas congratulações. A nomeação é um reconhecimento a uma pequena
Igreja, sírio-malancar, que trabalha muito para a evangelização". Também o Card. Telesphore Toppo se une à
alegria, "porque o pensamento do Papa olha para a Igreja indiana", enquanto o Card. Oswald Gracias, presidente
da Conferência Episcopal, expressando seu apreço pessoal, destaca a Fides "o reconhecimento da contribuição da
Igreja sírio-malancar à Igreja em todo o mundo".
A Igreja sírio-malancar, antiga Igreja oriental, nasceu da pregação de S. Tiago Apóstolo e conta mais de 410.000
fieis em todo o mundo, a maior parte dos quais residem nas eparquias sírio-malancar de Kerala. Mais de 6.200
famílias sírio-malancar vivem em outras partes da Índia, onde o cuidado espiritual, catequético e sacramental é
garantido no próprio rito, em cooperação com as Bispos e os sacerdotes latinos. Inúmeros emigrados recebem a
cura pastoral em centros missionários, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha e nos países do Golfo.
A vitalidade desta Igreja se revela na abundância das vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Atualmente, cerca
de 600 sacerdotes estão a serviço da população sírio-malancar, enquanto os seminaristas são quase 500. Existem
ainda mais 2.000 freiras em 16 institutos religiosos e 480 agências caritativas, e quase o mesmo número de
institutos de formação. (PA) (Agência Fides 25/10/2012)
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