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ÁSIA/ÍNDIA - O Arcebispo Barwa: "Explosão de vocações no Ano da Fé:
renasce a esperança em Orissa"
Bhubaneswar (Agência Fides) - "Em Orissa renasceu a esperança. E isso vemos nas novas vocações que são uma
injeção de esperança para a Igreja local e das pessoas que vivem o Ano da Fé com entusiasmo, alegria e confiança
no futuro": foi o que disse à Agência Fides Dom John Barwa, missionário Verbita, Arcebispo de
Cuttack-Bhubaneswar. O Arcebispo voltou recentemente de uma visita pastoral ao distrito de Kandhamal onde em
21 de novembro, ordenado o primeiro sacerdote da história do distrito, Pe. p. Sangram Senapati, da "Congregação
da Missão" (conhecida como Lazaristas).
“Foi uma celebração intensamente participada, com o clero, religiosos e, milhares de fiéis leigos que
testemunharam a alegria e a esperança” - nota Dom Barwa à Fides. O Arcebispo explica que “o povo continua a
sofrer com dificuldades, marginalização, discriminação e indigência, mas esta situação não incide negativamente
na fé”. Além disso, pensando nos tristes episódios da violência anticristã de 2008, Dom Barwa nota: “Os fiéis
perdoaram aqueles que lhes fizeram mal. E o perdão libertou seus corações do ódio, restituindo-lhes a esperança
no futuro”.
No distrito de Kandhamal, o Arcebispo encontrou “uma situação totalmente pacífica” e as autoridades civis e
policiais locais expressaram satisfação, porque os problemas do passado parecem estar superados”. “Certamente o
caminho da justiça deve prosseguir” – esclarece Dom Barwa, mas o clima é sereno. O Ano da Fé – conta ele –
será marcado por outras sete ordenações sacerdotais: outro padre Lazarista será ordenado em janeiro de 2013,
enquanto seus diocesanos receberão a ordenação em Kandhamal depois da Páscoa. “Rezamos pelo futuro de nossa
comunidade, marcada pelo sofrimento, que é orgulhosa de ser cristã” – conclui.
Pe. Faustine Lucas Lobo, Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias na Índia, em visita a Kandhamal
nas semanas passadas, confirma à Fides que “os católicos e as vocações da vida sacerdotal e religiosa estão
crescendo graças ao trabalho da Igreja e os fiéis locais têm muito zelo missionário”. (PA) (Agência Fides
29/11/2012)
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