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ÁSIA/CHINA - Uma pequena sala de oração em uma residência se
transforma no centro da comunidade em uma região remota da Mongólia
Nan Jing (Agência Fides) – Foi inaugurada e abençoada recentemente a pequena sala de orações de 51m2,
construída no pátio de uma residência de uma católica zelante, numa região rêmora da cidade de Wu Hai, na
Mongólia Interna. Segundo informado à Agência Fides pelo Faith de Hebei, os fiéis da área participaram pela
primeira vez da Missa celebrada nesta nova sede, sem serem obrigados a percorrer dezenas de km, como um deles
confirmou, emocionado, afirmando que “esta sala se tornará também um centro de evangelização”. A comunidade
católica, que pertence à paróquia de Hai Bo Wan, é composta por mais de cem fiéis, a maioria mineiros, operários
da fábrica de tijolos, geólogos e camponeses. Há anos, percorriam dezenas de km para participar da Missa aos
domingos, fazendo baldeações de ônibus ou vans. Uma católica muito devota, que com outros fiéis havia
preparado o batismo de 16 catecúmenos, atraindo dezenas de fiéis que haviam se afastado da Igreja e
desempenhando uma intensa atividade caritativa e visitando famílias, estava angustiada pois sentia cada vez mais
a exigência de um lugar fixo de encontro e oração. Depois de um período de orações e de procura de uma solução,
teve a ideia de construir a sala no pátio de sua próprio residência. Com o apoio do marido, em dois meses, e com
uma despesa de cerca de 4 mil euros, finalmente a sala ficou pronta e foi abençoada pelo pároco, que presidiu pela
primeira vez a celebração eucarística da qual participaram as religiosas da paróquia e uma centena de fiéis. (NZ)
(Agência Fides 2012/09/08)
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