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ÁSIA/HONG KONG - A diocese de Hong Kong exulta pela beatificação do
Fr. Allegra, o franciscano que levou a Palavra de Deus em chinês entre os
chineses
Hong Kong (Agência Fides) - "Devemos aprender o seu grande amor pelo Senhor e o seu espírito de
evangelização": assim, o Card. John Tong, Bispo da Diocese de Hong Kong, exortou os fiéis durante a Missa de
ação de graças pela beatificação do Fr. Gabriele Allegra, OFM, beatificado em 29 de setembro em Acireale, na
Itália. Segundo refere o Kong Ko Bao (boletim diocesano em chinês que dedica amplo espaço ao evento), mais de
800 fiéis participaram da Missa de ação de graças presidida pelo Card. Tong antes de sua partida para Roma, para
participar do Sínodo dos Bispos, que foi concelebrada por cerca de 50 sacerdotes em 4 de outubro, festa de S.
Francisco de Assis. A diocese e os fiéis estão em trepidante expectativa para acolher as relíquias do novo Beato
no próximo dia 26 de janeiro, dia da sua memória litúrgica. Os franciscanos, as freiras e os fiéis leigos que
tiveram a honra de viver ou trabalhar ao lado do Fr. Allegra compartilharam sua experiência pessoal,
apresentando uma imagem ainda mais viva deste missionário apaixonado pela Palavra de Deus e pela missão de
evangelização com a Palavra de Deus, sobretudo entre o povo chinês.
Em concomitância com a beatificação, celebrada no seu país se origem, na Itália, mais de 350 fiéis de Hong Kong
participaram de uma vigília de oração na paróquia de S. Boaventura em 29 de setembro, expressando seu mais
sentido agradecimento e o reconhecimento de Hong Kong ao Fr. Allegra. Dom Domenico Chan, Vigário
diocesano, presidiu a oração, encorajando os fiéis a aprender com Fr. Allegra "usando a sua tradução da Sagrada
Escritura para difundir o Evangelho".
Fr. Gabriele Allegra, nascido em 26 de dezembro de 1907 em S. Giovanni La Punta, na província de Catania
(Itália) foi ordenado sacerdote franciscano em 1930 e enviado à missão chinesa em 1931. Antes de ordenação, já
nutria o sonho de traduzir a Palavra de Deus em chinês, sonho que realizou em 1968, publicando toda a Bíblia em
chinês. Em 1945 fundou em Pequim o Studium Biblicum Franciscanum, que hoje se encontra em Hong Kong. Em
1971 publicou também um Dicionário bíblico em chinês. Morreu em Hong Kong em 1976, e o Card. J. B. Wu,
então Bispo de Hong Kong, em 1984 abriu a fase diocesana da causa de beatificação. Em 1994 foram
reconhecidas suas virtudes heroicas, e proclamado venerável. Em 23 de abril de 2002 foi promulgado o decreto
sobre um milagre atribuído à sua intercessão. (NZ) (Agência Fides 2012/10/17)
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