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ÁSIA/CHINA - EM 29 DE JUNHO REABREM AS IGREJAS DE PEQUIM: APÓS
O PESADELO DA SARS, OS FIÉIS RETORNAM À MISSA
Pequim (Agência Fides) &#8211; 29 de junho será um dia inesquecível para os católicos de pequim. No dia da
festa de S.Pedro e S. Paulo, poderão finalmente retornar para as suas comunidades paroquiais. Após a revogação
do decreto sobre a Sars anunciada pela Organização Mundial da Saúde, todas as Paróquias de Pequim serão
reabertas ao culto.
Na realidade, algumas paróquias já começaram a celebrar liturgias com pequenas comunidades por solicitação
dos fiéis. Os fiéis também estão se oferecendo como voluntáriosa para preparar a reabertura das Igrejas. Um deles
disse à Agência Fides: &#8220;Provo uma emoção especial: parece que voltamos à 1979, quando a primeira
Igreja católica de Nan Tang (Igreja da Imaculada Conceição) retornou à comunidade católica após a Revolução
cultural. Há muito tempo o povo vinha continuamente a pedir quando seria retomada a celebração da Santa missa,
suspensa desde 22 de abril passado. Alguns anciãos vinham quase que diariamente. Estamos felizes pelo retorno à
normalidade, mas continuaremos a ser prudentes, adotando todas as medidas ainda necessárias para evitar novos
problemas&#8221;.
Em Pequim de fato, todos os especialistas e as autoridades continuam a afirmar a importância de manter alto o
nível de vigilância contra a Sars. Alguns especialistas sugeriram ao governo proclamar em 24 de junho , dia da
revogação do decreto, como&#8220;Dia da segurança sanitária pública chinesa&#8221;.
Também em Hong Kong a Igreja local preparou um documento com novas indicações pastorais para a celebração
da Santa Missa e a administração dos sacramentos. O texto, entre outras indicações, destaca a necessidade de
manter as igrejas limpas, pede aos fiéis com problemas respiratórios de não irem á Igreja e de dar a saudação de
paz durante as celebrações apenas com um sinal de cabeça, evitando assim o aperto de mãos.
(N.Z) (Agência Fides 26/06/2003 &#8211; linhas: 26; palavras: 312)
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