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ÁSIA/TAIWAN - Para o Ano da Fé, um concurso para o hino que utilize “os
recursos culturais das populações autóctones"
Tai Pei (Agência Fides) – A organização de quatro Seminários de estudo, a publicação de dépliants, um concurso
para o hino do Ano da Fé composto pela população da Ilha: essas são algumas iniciativas da Igreja em Taiwan
lançadas em vista do Ano da Fé, que se abrirá em 11 de outubro de 2012. Os Bispos de Taiwan quiseram destacar
ainda que o caminho rumo ao Ano da Fé se insere nos 50 anos do Congresso Eucarístico Internacional, e portanto
tem uma conotação de uma intensa devoção eucarística.
Segundo as informações da Agência Fides, a Conferência Episcopal Regional de Taiwan confiou à Comissão
Episcopal para a Liturgia a organização de quatro Seminários de "compartilha da Mensagem do Ano da Fé", que
terão os seguintes temas: "O Motu Proprio do Papa Bento XVI Porta fidei" (em 26 de setembro, com Pe. Chen
Ke, Secretário da Conferência Episcopal Regional); "Cristo nos reúne para ouvi-lo e nos nutrir da Palavra de
Deus, para que nos tornemos uma comunidade de ação de graças" (em 23 de outubro); "Cristo nos reúne para nos
nutrir com o Pão da vida e nos consolida para que assumamos a nossa missão" (em 28 de novembro); "A adoração
e a sua preparação" (em 26 de dezembro). A Comissão publicou um dépliant para as paróquias, com a liturgia de
abertura do Ano da Fé.
Sendo numerosas as populações autóctones na Ilha, para encorajar sua participação no Ano da Fé a Igreja em
Taiwan, através da Comissão para a Liturgia, também lançou um concurso para o hino do Ano da Fé, inspirado
pelos cantos locais. De 6 de outubro a 3 de novembro, se realizarão nas diocese de Tai Pei, Tai Chung, Kao
Hsiung e Hua Lien quatro concursos para escolher o melhor hino "utilizando os recursos culturais do povo
autóctone, para compor um hino de glória a Deus da Ilha", segundo o comunicado da Comissão. (NZ) (Agência
Fides 2012/09/21)
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