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ÁSIA/CHINA - Oração e ajuda concreta da comunidade católica às vítimas
do terremoto em Yun Nan
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – A comunidade católica continental se mobilizou depois do terremoto ocorrido
em 7 de setembro na província de Yun Nan, região onde se concentram diversas etnias. Como sempre nestas
situações, a Jinde Charities, maior ente caritativo católico da China continental, está na linha de frente desde o
início para coordenar as ajudas emergenciais para a reconstrução. Segundo informa à Agência Fides o boletim
Faith de Hebei, Dom Fang Jian Ping, Bispo da Diocese de Tang Shan, logo após saber da notícia do terremoto,
celebrou uma Missa de sufrágio para os mortos, convidando todos os fiéis à oração pelas vítimas e para os
socorredores. Em sua homilia, disse: “Invocamos o nosso Pai misericordioso para que enxugue as lágrimas dos
sobreviventes, cicatrize suas feridas e os encoraje a levantar-se das ruínas”.
Dois agentes da Jinde Charities chegaram às áreas do terremoto em 12 de setembro com tendas e cobertas. Sua
viagem foi longa e difícil, devido às dificuldades criadas pelo terremoto aos sistemas de transporte. A sede central
de Jinde Charities estabeleceu imediatamente contato constante com o pároco da área mais atingida, para avaliar a
situação e os socorros necessários. Segundo pe. Huang, o pároco de Yi Liang, epicentro do terremoto e também a
região mais pobre do continente, “a nossa Igreja sofreu danos leves, mas as casas dos fiéis estão completamente
destruídas”. A comunidade católica local é composta por mais de 6 mil fiéis com uma população de 550 mil
moradores. Jinde Charities pediu também a pe. Huang que reúna as exigências das vitimas nas áreas que ainda
não foram alcançadas pelas ajudas governamentais ou da organização humanitária. Segundo dados oficiais, até
hoje, o terremoto causou 81 mortos, mais de 800 feridos, 740 mil desabrigados, com prejuízos avaliados em cerca
de 553 milhões de dólares. Os abalos continuam. (NZ) (Agência Fides 2012/09/13)
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