
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA PIO XII
ÀASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE ASSISTÊNCIA AOS CONTAGIADOS DA LEPRA

Sábado, 29 de Junho de 1959

Amados Filhos!

É com vivo sentimento de paterna e grata complacência, que saudamos em vós o Fundador e os Dirigentes da

Associação Brasileira de Assistência aos contagiados da Lepra; associação que professa ser fruto do apelo que em abril

do ano passado, por ocasião do « Congresso para a defesa e rehabilitação social dos leprosos », lançávamos aos

corações compassivos e animados da caridade de Cristo, para correrem em socorro de tantas vítimas do terrível morbo.

O eco imediato que a Nossa palavra encontrou em vossos animos generosos, honra-vos grandemente e vos faz

credores das bênçãos do Alto.

De certo que no Brasil, há muito, se pratica a assistência e os trinta e sete leprosários com os trinta preventórios tratam

milhares de enfermos. Mas as regiões afectas do morbo são tão vastas, tão grande o número das vítimas e mais do

terror que ele inspira e obriga muitíssimos a fugirem a todo o tratamento, que se torna, urgente intensificar a assistência

combinando as forças, para lhes aumentar a eficiência, actualizar os métodos conforme aos progressos da ciência, e

sobretudo desenvolver cada vez mais o espírito cristão, para melhor assistir os enfermos e confortar os que melhorados

voltem à vida de sociedade.

Tanto maior é a oportunidade da vossa Associação, e Nós fazemos votos por que se alargue rapidamente a todo o

Brasil, certo de que na benévola e eficaz cooperação do Estado, e na bem conhecida generosidade do católico povo

brasileiro encontrará os meios necessários para desenvolver uma acção quanto mais eficaz. Oh que as vítimas do

terrível morbo possam, como os leprosos do Evangelho, encontrar em todos os membros da Associação vivas imagens

da caridade de Cristo!

Por isso com toda a efusão da Nossa alma invocamos sobra vos, sobre toda a Associação e sobre quantos contribuam

para o seu estabelecimento e progresso as melhores bênçãos do Céu; das quais vos seja penhor a Nossa Bênção

Apostólica. 
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