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ÁSIA/ÍNDIA - EM NOME DO PADRE PIO, MISSIONÁRIO NO MUNDO, NA
ÍNDIA UMA ESCOLA, UMA IGREJA E UM PEQUENO HOSPITAL
Turá (Agência Fides) – Já está em funcionamento a Escola “Padre Pio” na diocese de Turá, na índia Norte
ocidental. A devoção ao frei capuchinho, canonizado em 16 de junho de 2002 conquistou os fiéis do lugar que o
conhecem e amam sua vida e obra.
A primeira pedra do edifício foi colocada na ocasião da canonização e o instituto foi construído em tempo record:
depois de cerca de um ano, centenas de rapazes da diocese se beneficiam com este serviço. Ao lado da escola
estão em construção também uma Igreja e um hospital que serão inaugurados, segundo as previsões, em março de
2004.
“Estas obras testemunham como se exprime o espírito missionário de Padre pio”, disse à Agência Fides Dom
Gerogio Mamalessery, Bispo de Turá. “ Agradecemos todos os fiéis italianos que contribuíram para esta
iniciativa, os benfeitores que nos ajudaram com cartas e doações, os grupos de oração Padre Pio que estão
próximos de nós. Queremos fazer reviver aqui o espírito do Santo frade, e o pequeno hospital será antes de tudo
um testemunho de amor e solidariedade para com os órfãos, mães solitárias e outros casos de necessidade. Padre
pio é um exemplo de bondade, amor e fraternidade franciscana que, enviado ao mundo através de seus
missionários, evangeliza os pobres com a sua grande riqueza interior”. A sua mensagem se erradicou na região
graças a presença dos missionários capuchinhos que testemunham e contam a vida e o espírito do santo. Dom
Mamalessery anunciou a construção da escola e os progressos dos trabalhos da construção da igreja e o hospital
na visita ad limina que os bispos indianos realizam no Vaticano.
A iniciativa de inserir no projeto “Padre pio de Pieterlcina missionário do Mundo”, que pretende divulgar nos
cinco continentes a espiritualidade e as obras do frade. Diversas iniciativas estão em andamento em vários estados
da Ásia, África, América- latina para ir ao encontro dos problemas das mães adolescentes e da infância
abandonada. Para tanto, estão em fase de construção complexos que compreendem uma Igreja, um ambulatório e
uma escola.(PA) (Agência Fides 20/05/2003 – linhas: 27; palavras: 364)
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