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ÁSIA/ÍNDIA - NO ANO 2004,EM GOA SERÃO EXPOSTAS AO CULTO AS
RELÍQUIAS DE SÃO FRANCISCO XAVIER
Goa (Agência Fides) – As relíquias de São Francisco Xavier serão expostas ao culto público dos fiéis entre
2004-2005. O anúncio foi feito através de um decreto assinado por Dom Raul Gonçalves, Arcebispo de Goa, que
recita: “Em conformidade com um antigo costume de uma solene exposição da relíquias a cada dez anos,
estabelecemos que as relíquias do Santo serão expostas a partir de 21 de novembro de 2004, até 2 de janeiro de
2005”.
Segundo Pe. Olavo Pereira, diretor do Centro diocesano para as Comunicações Sociais em Goa, 2 a exposição
será uma oportunidade espiritual para a renovação interior e o crescimento de todos: um meio para procurar as
graças e a proteção do Senhor através da intercessão do santo, contra todos os males que nos assaltam”. A
Arquidiocese de Goa instituirá em breve uma comissão que se ocupará de organizar as modalidades e os lugares
de exposição, e todos os eventos coligados com o imponente fluxo de peregrinos da Índia e de outras partes do
mundo previstos.
A primeira exposição das relíquias do santo jesuíta que chegou na Índia em 1542 e morreu em uma ilha próxima
a mação em 1552, ocorreu em 1782. Durante algum tempo, o corpo era exposto a cada ano, por ocasião da festa
de São Francisco Xavier, em 3 de dezembro. desde 1864, a exposição tornou-se menos freqüente por motivos de
segurança e foi posteriormente fixada a cada 10 anos, criando um clima de grande espera em toda a comunidade
cristã. A última vez que as relíquias de São Francisco Xavier foram expostas foi de 21 de novembro a 7 de janeiro
de 1993.
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