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ÁSIA/ÍNDIA - EM ROMA PARA A BEATIFICAÇÃO DE MADRE TERESA A
MULHER QUE RECEBEU O MILAGRE DA CURA DE UM TUMOR NOS OVÁRIOS
POR INTERCESSÃO DE MADRE TERESA
Bengala (Agência Fides) – Os pobres serão protagonistas durante a celebração de beatificação de Madre Teresa de
Calcutá, que ocorrerá em 19 de Outubro em São Pedro. Entre tantos que participarão do rito, estará presente a
mulher, membro de uma tribo nativa da índia, que recebeu o milagre da cura de um tumor no ovário graças a
intercessão da religiosa. o milagre foi reconhecido pela Congregação para as Causas dos Santos e abriu à religiosa
do sari branco o caminho para a beatificação.
A mulher se chama Mônica Besra, pertence a tribo Santhal e mora no distrito de Dinajpur, no estado de Bengala
Ocidental. Hoje é uma fervorosa cristã. As Missionárias da Caridade na Índia explicam à Agência Fides que a
mulher está se preparando para apresentar-se diante do Papa, em companhia da Superiora da Congregação, Irmã
Nirmala Joshi e outras religiosas.
O caso de Besra e da sua milagrosa cura foi e continua sendo objeto de controvérsia. Alguns médicos e
intelectuais indianos continuam a negar o milagre. Também o governo de Bengala Ocidental “ridiculariza” a
posição da Santa Sé, que reconheceu o milagre da cura da mulher. Uma investigação determinada pelo governo
local concluiu que Besra foi curada de um tumor nos ovários após nove meses de tratamento e não por
intervenção divina.
A versão contada à Agência Fides pelas Missionárias da Caridade e confirmada por alguns médicos que visitaram
a mulher é diferente. Cinco anos atrás Mônica havia no ventre uma massa tumoral de aproximadamente cinco
quilos (conforme apurou a radiografia) e as suas condições gerais desaconselhava uma intervenção cirúrgica, que
poderia facilmente levá-la à morte. Besra conta que rezou insistentemente, mantendo estreito no coração uma
imagem de Madre Teresa. Em poucos dias o seu tumor desapareceu.
(PA) (Agência Fides 01/10/2003, linhas: 27; palavras: 315)
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