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ÁSIA/CHINA - Um grande concerto marca a “terceira estação” das
celebrações pelos 100 anos da diocese de Tian Jin
Tian Jin (Agência Fides) - O grande concerto de 22 de setembro foi o ápice da “terceira estação” (a “estação da
vida”, de julho a setembro), das celebrações pelos 100 anos de fundação da diocese de Tian Jin, intitulada “Cem
anos de Graça”. Segundo informado à Agência Fides pela Faith de Hebei, mil fiéis lotaram o "Grande Teatro da
China" de Tian Jin para assistir o concerto, de mais de 3 horas, com cantos e música sacra, executados por
sacerdotes, religiosas e leigos sobre o tema da celebração jubilar. Segundo um sacerdote da diocese, a terceira
estação é o espaço para a evangelização das culturas. Com efeito, durante os três meses em que ficou aberta a
mostra sobre o caminho do centenário da diocese, realizaram-se um leilão de caridade e um seminário sobre a
pintura sacra. Todas as iniciativas foram abertas ao público de não católicos, a fim de apresentar a Igreja, a fé e a
diocese de Tian Jin. O arrecadado com as entradas foi destinado a projetos dedicados a categorias mais
desfavorecidas, como gesto concreto do Amor de Cristo. O Evangelho chegou a Tian Jin em 1847. No dia 27 de
abril de 1912, foi criado o Vicariato Apostólico de Tian Jin e Mons. Paul Dumond, CM, então Vigário de Pequim,
foi nomeado primeiro Vigário Apostólico de Tian Jin. Em 1946, ano em que foi instituída a Hierarquia chinesa, o
Vicariato se tornou diocese. Em 1980 a Igreja retomou todas as suas atividades. Hoje, contam-se mais de 100 mil
fiéis, 40 sacerdotes, cerca de quarenta religiosas da Caridade e algumas dezenas de seminaristas. A Igreja local é
engajada na missão de evangelização, na pastoral no serviço social e em obras de caridade. As celebrações dos
cem anos de fundação da diocese de Tian Jin abriram-se em 18 de janeiro. A celebração jubilar tem como tema
principal "Cem anos de Graça" e se divide em quatro partes ou estações: a estação da oração (de janeiro a março);
a estação da compartilha (de abril a junho); a estação da vida (de julho a setembro) e a estação da comunhão (de
outubro a dezembro). (NZ) (Agência Fides 2012/09/25)
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