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ÁSIA/CHINA - Os Seminários Maiores continentais acolhem 80 novos
seminaristas e 213 religiosas empenhadas em cursos de formação
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) - Nove Seminários Maiores continentais chineses abriram o novo ano escolar
neste mês de setembro, como todos os anos, exceto o da diocese de Shang Hai, o Seminário de She Shan.
Segundo as informações fornecidas pela Agência Fides por Faith Institute for Cultural Studies FICS, são 80 os
novos seminaristas (um a mais em relação ao ano passado), que iniciam seu longo caminho de formação
vocacional que durará sete anos. Como sempre, o Seminário de He Bei conta o número maior de ingressos: este
ano, são 26 os novos seminaristas. Além disso, 13 novos seminaristas para o Seminário nacional e para o de Shen
Yang; 12 para os de Ji Lin e Shaan Xi; 2 para os de Pequim e de Si Chuan. Os seminários de São Xi e Zhong Nan
não têm novos seminaristas este ano. No total, hoje existem 486 seminaristas que se preparam ao sacerdócio nos
nove seminários.
Em junho, concluíram o ciclo de formação 52 seminaristas: 20 pertencentes ao seminário de He Bei, 16 ao de
Shan Xi, 11 ao Nacional e ao de Shaan Xi; 5 ao Ji Lin.
Segundo o vice-diretor do Faith Institute for Cultural Studies FICS, graças a uma maior sensibilidade sobre a
importância da formação, exigência especial na China, quase todos os seminários abriram suas portas às
religiosas, organizando cursos de teologia, pastoral, catequese, destinados a elas. Sempre segundo as estatísticas
do Instituto, atualmente existem 213 irmãs que estudam nos Seminários (sobretudo os de Shan Xi, Shen Yang, He
Bei e Shaan Xi, que foi o primeiro a acolher freiras), quase metade delas frequenta o Seminário Maior de Shaan
Xi, que acolhe 10 religiosas estudantes. (NZ) (Agência Fides 2012/09/19)
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