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AMÉRICA/EQUADOR - Equador em festa pela beatificação da missionária
Ir. Maria Troncatti
Macas (Agência Fides) - Em 24 de novembro, a cidade de Macas, capital da província equatoriana de Morona
Santiago, sediará um evento histórico: o Cardeal Angelo Amato, SDB, Prefeito da Congregação para os Santos,
por mandato do Papa Bento XVI, presidirá a cerimônia de beatificação de Ir. Maria Troncatti, das Filhas de Maria
Auxiliadora, missionária italiana que transcorreu grande parte da sua vida no Equador. Segundo as informações
enviadas à Agência Fides, para a circunstância chegarão ao país latino-americano, além dos Superiores Salesianos
de América Latina e Equador, altos representantes da família salesiana e da Igreja Católica.
Numa cerimônia muito rara no Equador, Ir. Maria Troncatti, missionária "a tempo pleno" na parte oriental do
país, será proclamada Beata. As cidades de Macas, Mendez e Sucúa devem tudo aquilo que são hoje aos
salesianos: os missionários de São João Bosco de fato depositaram as bases para a formação dos primeiros
colonos, incluindo a educação do povo Shuar.
Maria Troncatti nasceu em Brescia (Itália) em 1883 e em 1922 partiu para as missões salesianas na parte oriental
do Equador. Morreu num acidente aéreo, a poucos quarteirões do hospital fundado por ela em Sucúa, em 25 de
agosto de 1969. Tinha 86 anos, dos quais 65 transcorridos na consagração a Deus. Ir. Maria estudou enfermagem
na Itália e prestou serviço durante a guerra. Depois, no Equador, se dedicou a curar as feridas e as fazer pequenas
cirurgias, num período em que os médicos eram poucos e algumas técnicas ainda desconhecidas. Com a sua
sensibilidade, impediu conflitos entre os colonos e membros do povo Shuar. Conquistou todos com sua
serenidade, humildade e mansidão. Chunchi, El Pan, Mendez, Sucúa, Macas, Sevilla Don Bosco e Guayaquil
recordam a mulher sábia e santa, enfermeira preparada e cuidadosa, a quem recorrer para pedir um conselho, uma
missionária totalmente dedicada ao bem-estar dos outros. (CE) (Agência Fides 26/10/2012)
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