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ÁSIA/VIETNAM - NOVAS TERRAS DE MISSÃO ENTRE OS POBRES AO
NORTE DO VIETNAM POR OCASIÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DA
CONGREGAÇÃO RELIGIOSA LOCAL DAS “IRMÃS AMOROSAS DA SANTA
CRUZ”
Hanoí(Agência Fides) – Há 75 anos estão a serviço dos mais pobres, dos doentes de lepra e doentes terminais: a
Congregação das Irmãs Amorosas da santa Cruz, instituto religioso vietnamita que atua no Vietnam central, nas
regiões montanhosas e rurais, ajudando o desenvolvimento dos serviços sociais, educativos e sanitários.
Agora a Congregação, aprovada pela Santa Sé em 1929, se prepara para celebrar o 75º aniversário de fundação
em março de 2004, propondo um ano de preparação que “representa uma oportunidade para agradecer a Deus
pelas graças recebidas em todos estes anos; avaliar as dificuldades e os frutos do nosso serviço, reorientar toda a
nossa vida e as nossas atividades em favor dos últimos”, como disse a Irmã Anna Le Thi Than huong, Superiora
Geral da Ordem.
Dom Pierre Nguyen Soan, Bispo de Qui Nnhon, no Vietnam central, onde as irmãs têm a casa geral, presidiu
recentemente uma Santa Missa para dar início a este ano de preparação que se concluirá com as solenes
celebrações do aniversário. Durante este ano, as religiosas procurarão dar impulso às missões do Vietnam do
Norte, especialmente nas zonas remotas de Binh Dinh, onde existem algumas paróquias sem sacerdotes e a
população necessita de apóio humano, pastoral e social.
A Congregação tem 286 religiosas professas, 30 noviças, 20 postulantes e mais de 200 candidatas aspirantes, e
possui comunidades na Europa e nas Américas. O instituto vive hoje um período de reflorescimento, após as
dificuldades passadas nos fins dos anos 70, com a instauração do governo comunista de 1975, quando as
religiosas foram proibidas de manter orfanatos ou escolas e foram forçadas a trabalhar no campo, fazendo
catequese em meio as fadigas da vida cotidiana. “Esta perseguição porém, foi um modo de aproximar-nos mais da
situação real e do coração do povo vietnamita – observa Dom Pierre Nguyen Soan – e serviu para que as
religiosas aprofundassem a sua vocação e espiritualidade de serviço”. Atualmente as irmãs gozam de uma
liberdade de ação impensável há 25 anos atrás e podem oferecer o seu contributo à evangelização e promoção
social e humana da população vietnamita.
(PA) (Agência Fides 28/07/2003 – linhas: 30; palavras: 378)
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