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ÁSIA/BANGLADESH – Jubileu da missão de Pathorghata, “o porto das
pedras”
Pathorghata – (Agência Fides) – Mais de 2.500 pessoas participaram nos últimos dias das celebrações pelo 50o
aniversário da missão de Pathorghata, na Diocese de Dinajpur. Pe. Livio Prete, Pime, pároco local, relembra os
primórdios da missão: “No início da década de 40, um sacerdote da Diocese de Dinajpur, Mons. Giovanni Battista
Anselmo – originário da Diocese de Genova – passando por esta região, viu uma montanha na curva do rio
Tulsigonga e naquele lugar, profetizou o surgimento de uma missão. O cume da montanha era de pedras, numa
região onde não há rochas. E daquelas pedras nasceu o nome da missão: Pathorghata, ou seja, ‘porto das pedras’.
O local tem uma história muito antiga: no passado, havia uma colônia Budista, sucessivamente Hinduísta, e há 50
anos, é uma missão cristã”. A mensagem enviada à Fides refere que o missionário Pe. Giovanni Vanzetti foi
enviado para a pequena aldeia. Chegou em 20 de fevereiro de 1962 e em dois anos, gradualmente construiu a
Igreja e a casa paroquial usando exclusivamente a terra extraída das pedras. Permaneceu lá até 1979”.
Pe. Livio, descrevendo a comoção do povo local, afirma: “Vendo esta festa, pensei na Criação. No final do
primeiro dia, foi dito, no livro do Gênesis: “Deus viu que a luz era boa”. Deus vê o bem em todas as suas obras, e
assim é para esta missão. O olhar de Deus sempre esteve neste lugar. Ele plasmou esta Igreja. É Ele o custódio
que orienta seu povo”.
No dia do Jubileu, o primeiro missionário foi lembrado várias vezes. Pe. Giovanni e seu serviço incansável,
inclusive seu esforço no desenvolvimento social e agrícola de toda a área, implantando novos programas de
cultivos e de irrigação. Pe. Vanzetti também abriu a escola e depois da destruição nos anos da guerra, reconstruiu
tudo com paciência. Pe. Livio recorda os méritos do primeiro missionário: “Ter construído a missão e a Igreja no
coração de seu povo”.
(PA) (Agência Fides 17/2/2014)
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