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ÁSIA/VIETNÃ - No Ano da Fé, missão entre os últimos: um novo hospital
para leprosos
Thai Binh (Agência Fides) - O nome é indicativo da mudança radical de paradigma: de leprosário a "hospital
dermatológico". É a obra que foi iniciada em Thai Binh, povoado a 250 km ao norte de Hanói, onde os
missionários franciscanos deram impulso para a "missão entre os últimos", um dos objetivos prioritários do Ano
da Fé.
Como São Francisco abraçou o leproso, episódio que marcou o início de seu caminho de conversão, os Frades
Menores Conventuais, numa missão nascente no país asiático, realizaram um projeto de assistência que pretende
reavaliar e restituir a dignidade a mais de 900 leprosos, durante anos segregados num gueto, no leprosário de Van
Mon. Dentre eles, cerca de 60 crianças, de 2 a 14 anos, filhos e netos de leprosos, completamente saudáveis, mas
condenados à marginalização só porque parentes de pessoas doentes, marcados pelo estigma do preconceito.
A obra foi inaugurada em setembro passado pelo Bispo diocesano, Dom Peter De Van Nguyen, na presença do
irmão Valentino Maragno OFM Conventual, diretor da Caritas Antoniana que financiou o projeto, e de Frei
George Abram, OFM Conventual, responsável pela realização do projeto. Hoje o hospital dermatológico funciona
em tempo integral, sob a orientação do frei vietnamita Martin Mai, que coordena uma equipe de religiosas e
profissionais leigos.
Pe. George Abram disse à Fides: "O novo hospital vai lentamente enxugando o antigo leprosário, curando os
leprosos com métodos e técnicas modernas. A construção hospeda 60 crianças saudáveis, que são educadas e
depois reinseridas no tecido social. O projeto de um hospital também serve para a Ordem Franciscana ter um
reconhecimento oficial pelo governo vietnamita, que concede apenas se a ordem está envolvida num projeto de
natureza social. Os nossos irmãos e as novas vocações nascerão em torno desta missão dentre os marginalizados".
(PA) (Agência FIdes 22/11/2012)
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