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Especial - ÁSIA - “Uma epidemia que pode e deve ser prevenida”: a
mensagem do Arcebispo Bernard Moras, de Bangalore, Presidente da
Comissão Sanitária da Conferência Episcopal da Índia
Bangalore (Agência Fides) - “É uma epidemia que pode e deve ser prevenida, pois a difusão do vírus ocorre
somente através de um percurso bem definido, em especial, a via sexual, o sangue e a passagem do vírus de mãe
para filho”. Este é o apelo da Conferencia Episcopal da Índia, por ocasião do próximo Dia Mundial de Combate à
Aids.
A prevenção, a cura e o apoio às pessoas que convivem com o HIV ou infectadas pela AIDS na Índia é uma das
prioridades da Igreja no setor sanitário. Os jovens no país são 280 milhões, ou seja, 25% da população total.
Quase a metade das novas infecções são registradas entre jovens, de 15 a 24 anos. Além disso, 35% de todos os
casos de Aids registrados situa-se nesta faixa de idade.
O Arcebispo Bernard Moras, de Bangalore, Presidente da Comissão Sanitária da Conferência Episcopal indiana,
quis recordar que o primeiro caso de HIV foi registrado exatamente na Índia, em 1986, e que passados 20 anos, o
número de contágios passou de 5,1 milhões.
“A Igreja na Índia desenvolveu uma política para o HIV/AIDS voltada a enfrentar os desafios gerados pela
pandemia. Esta política se baseia em valores do Evangelho, nos ensinamentos da Igreja, no atual cenário social, as
descobertas e a pesquisa científica. Confirma o empenho de todos no combate à HIV/AIDS, implica ‘uma
promessa’ da Igreja Católica na Índia. O nosso desafio é ‘manter a promessa’ - acrescenta Dom Moras. “Todos os
católicos - continua o Arcebispo - privados, instituições, engajados no campo da saúde, da educação, da pesquisa,
todas as associações, comissões eclesiásticas, dioceses, paróquias, religiosos, congregações, sacerdotes e fiéis
devem considerar ‘manter esta promessa’ uma missão: prevenir a difusão da ameaça da AIDS e aliviar os
sofrimentos daqueles que estão contagiados pelo vírus”. (AP) (30/11/2005 Agência Fides)
> LINKS
A mensagem integral, em inglês, está em:: http://www.fides.org/ita/sanita/2005/aids03_011205.html:
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