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ÁSIA/CHINA - Primeira Jornada da Juventude da Diocese de Wen Zhou
para "aprofundar a fé e ampliar o horizonte da vida" em vista do Ano da
Fé
Wen Zhou (Agência Fides) - "Aprofundar a fé e ampliar o horizonte da vida" foi o tema do primeira Jornada da
Juventude da Diocese de Wen Zhou, da província de Zhe Jiang, realizada de 2 a 4 de outubro, com a participação
dos jovens. Segundo informações enviadas à Agência Fides, a diocese promoveu a iniciativa: em vista do Ano da
Fé "queremos ajudar os jovens a aprofundarem sua fé. Porque os jovens são o futuro e a esperança da Igreja.
Depois de participarem da jornada, eles levarão o que aprenderam e viveram em três dias ao seu ambiente de vida,
levando o amor de Cristo a todos". Dom Zhu Wei Fang, Bispo da diocese, encorajou os jovens: "façam bom uso
dessa graça do Senhor, tornem-se testemunhas eloquentes com pequenos gestos da vida cotidiana, isso já é
evangelização. Lembrem-se de que vocês são a força da Igreja, onde vocês estiverem a Igreja terá esperança e
vitalidade".
Mais de 200 jovens participaram do encontro na Catedral guiado por sacerdotes, religiosos e seminaristas. Após
os testemunhos, a celebração litúrgica, adoração, catequese, e partilha da vida de fé, os jovens fizeram perguntas
aos sacerdotes, sobre a fé, o discernimento da vocação e muitos outros temas relacionados com a vida atual e a
posição da Igreja em relação a homossexualidade, relação sexual antes do casamento e aborto.... Durante a direção
espiritual intitulada "Santificar-se e santificar os outros para transformar o mundo", os jovens tomaram
consciência da importância de viver o Evangelho na vida e a importância da oração para superar todo obstáculo. O
grupo de voluntariado juvenil São Luís Gonzaga ofereceu seu serviço de apoio ao alojamento da Jornada
Juventude de Wen Zhou. (NZ) (Agência Fides 2012/10/06)
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