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ÁSIA/VIETNÃ – Três novos sacerdotes jesuítas para a missão no Vietnã
Kontum (Agência Fides) – A Companhia de Jesus no Vietnã tem três novos sacerdotes que iniciaram há algumas
semanas seu serviço pastoral no país. Para a alegria da congregação e de toda a comunidade cristã, Tommaso
d'Aquino Ta Trung Hai SJ, Joseph Chu Thai Hiep SJ, e Anthony Nguyen Thenh Nguyen SJ terminaram os
estudos de formação humana, espiritual e teológica e foram ordenados sacerdotes em 22 de agosto de 2013. Como
informou à Fides a Província vietnamita dos Jesuítas, os três começaram a atividade pastoral há um mês, seguindo
o exemplo de Santo Inácio de Loyola, “expressando o desejo de dedicar toda a vida a serviço de Deus e dos
outros”, “com generosa dedicação”, como afirma uma oração do santo.
Na celebração da ordenação, presidida por Dom Michael Hoang Duc Oanh, Bispo da diocese de Kontum, e
concelebrada pelo Provincial jesuíta pe. Joseph Pham Thanh Liem SJ, foram ordenados também cinco diáconos,
sempre jesuítas, diante de mais de 60 sacerdotes e 2.500 fiéis.
O Vietnã se confirma “terra fértil” para a Companhia de Jesus: como apurado pela Fides, nos últimos anos, as
vocações da congregação se multiplicaram. O fulcro da formação dos jesuítas é o “Escolástico São José”, em Ho
Chi Minh City, instituto que acolhe mais de 50 estudantes e que anualmente ganha 100 novos inscritos, jovens
vietnamitas.
Os Jesuítas chegaram ao Vietnã em 1615 e por 150 anos, contribuíram de modo determinante na implantação da
Igreja Católica no país. Depois de várias vicissitudes, em 1975, com o advento do regime comunista, muitos
religiosos foram obrigados a abandonar o país. Em 2007, a Província dos Jesuítas no Vietnã foi oficialmente
constituída e desde então, o aumento das vocações tem sido constante. (PA) (Agência Fides 30/9/2013)
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