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ÁSIA/ÍNDIA - O SALESIANO ROBIN GOMES APRESENTA UM VÍDEO SOBRE
MADRE TERESA EM TRÊS LÍNGUAS, COM TRECHOS ORIGINAIS DOS
DISCURSOS DA RELIGIOSA: UM VALIOSO INSTRUMENTO PARA
TRANSMITIR A MENSAGEM DE MADRE TERESA AOS FIÉIS DE OUTRAS
RELIGIÕES
Calcutá (Agência Fides) – Madre Teresa de Calcutá é amada e admirada na Índia, na Albânia e em todo o mundo:
a sua mensagem de amor aos últimos e o seu rosto, sempre contente, são atualmente um património da
humanidade inteira. Por ocasião de sua beatificação que ocorrerá em 19 de Outubro em São Pedro, o Centro de
comunicação “Signis” de Calcutá apresentou um vídeo em três idiomas, para fixar com as imagens a vida e a obra
da religiosa.
O documentário, com 17 minutos de duração, está disponível em inglês, hindi e bengal e se intitula “Bem
Aventurada”. O vídeo explica porque Madre Teresa será elevada à honra dos altares e contém diversas sequências
originais de Madre Teresa falando sobre serviço, amor, o porque de sua decisão de dedicar a vida aos pobres. Da
trilha sonora que acompanha as sequências participaram também, famosos cantores da Índia.
“Esta apresentação de Madre Teresa é ideal para fazer compreender a sua mensagem aos fiéis de outras religiões,
pensando nos diversos encontros inter-religiosos programados na Índia por ocasião da beatificação”, destacou o
salesiano Pe. Robin Gomes, responsável pelo texto do documentário e dirigiu a sua produção”.
Pe. C.M.Paul, presidente da Signis-Índia, associação católica de rádio, tv e cinema, acrescenta que “o vídeo pode
ser usado como instrumento de educação e catequese sobre temas como: serviço, amor aos pobres, humildade,
sacrifício. Este vídeo é o nosso modo de prestar homenagem à Madre Teresa, na esperança que, tornando a sua
vida conhecida, um maior número de pessoas possam encontrar a fé e o amor de Deus”.
(PA) (Agência Fides ; linhas: 25; Palavras: 297)
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