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ÁSIA/VIETNÃ – Um pregador cristão com deficiência conquista o povo
vietnamita
Hanói (Agência Fides) – Uma intervenção “motivacional” sobre o tema “como superar as adversidades da vida”,
marcada por referências à fé cristã: assim Nick Vujicic, pregador evangélico sérvio-australiano com deficiência,
sem os braços e sem as pernas, conquistou o povo vietnamita, numa conferência de 90 minutos que, em 23 de
maio passado, reuniu 25.000 pessoas no estádio nacional My Dinh de Hanói, e atraiu milhões de telespectadores.
Vujicic sofre da síndrome rara de tetra-amélia. Levantando-se e movendo-se no palco proclamou um discurso
interessante e divertido sobre o estilo dos grandes "pregadores" que alienam as pessoas do ponto de vista
psicológico e emocional. A sua formação cristã emergiu com força e clareza: ele falou contra o bulismo e
alcoolismo, salientou a necessidade de perdão e esperança, o respeito pela família. Ele fez referências a Deus e ao
Paraíso. Tudo diante do vice-presidente do Vietnã, presente no estádio.
A maioria das pessoas do público não era cristã. Segundo fontes de Fides, é a primeira vez na história recente, que
um cristão estrangeiro é autorizado a fazer uma grande conferência no país. Vujicic tem orgulho em difundir o
Evangelho e promove iniciativas de caridade no mundo inteiro, graças a viagens e grandes assembleias em 47
países. Ao aproximar-se da conferência, Vujicic disse estar consciente que no Vietnã existem alguns limites à fé,
mas acrescentou que "em alguns lugares devemos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes".
Dat Nguyen An, cristão que organizou a viagem no Vietnã, patrocinada por uma empresa particular chefiada por
um budista, disse que ficou surpreso que a televisão de Estado não tenha censurado Vujicic quando falou de Deus
e do paraíso. Também o Bispo auxiliar de di Ho Chi Minh City, Dom Pierre Nguyen Van Kham, manifestou sua
satisfação pelo evento "dizendo-se pessoalmente feliz por ver um cristão que prega o que acredita".
No relatório recente 2012 do Departamento dos EUA sobre liberdade religiosa, tomam-se nota de restrições
existentes no Vietnã, mas se indicam também "sinais de melhoramento". No país, 8,5% da população é cristã,
50% é budista, o resto segue religiões indígenas. (Agência Fides 27/5/2013)
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