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ÁSIA/TAIWAN - "Evangelizar todos os povos para que se tornem
discípulos": o Diretor nacional das POM de Taiwan para o Dia das Missões
Tai Pei (Agência Fides) - "Evangelizar todos os povos para que se tornem discípulos" é o título da carta do Diretor
Nacional das Pontifícias Obras Missionárias em Taiwan, o sacerdote camiliano Pe. Felice Chech, endereçada aos
fiéis em vista do Dia Mundial das Missões no Ano da Fé, que será celebrado domingo, 21 de outubro.
No texto publicado por Catholic Weekly, semanal da Arquidiocese de Tai Pei, pe. Chech destaca e explica as
palavras da Mensagem do Pontífice: "A celebração do Dia Mundial das Missões possui este ano um significado
particular"... "o Ano da Fé é uma oportunidade para reacender a chama. Não devemos nos esquecer que os
Apóstolos abandonaram tudo para seguir o Senhor pela fé. Eles foram por todos os cantos do mundo seguindo a
recomendação de evangelizar todas as criaturas. Na celebração do Dia Mundial das Missões neste Ano da Fé,
cada fiel, neste grande mosaico da Igreja, deve sentir esse mandato missionário de Jesus, levando o nome de
Cristo a todo o mundo. Deus quer que todos O conheçam e compartilhem o seu Amor".
Por ocasião do mês missionário, as Pontifícias Obras Missionárias em Taiwan organizaram uma vigília de oração
para a evangelização nos cinco continentes que se realizou no último dia 3 na Universidade Católica de Fu Ren
em Tai Pei e em 13 de outubro na diocese de Tai Dong, já no dia 25 de outubro será realizada na Paróquia da
Santíssima Trindade em Tai Pei. No manifesto preparado para o Dia das Missões, se cita a Carta Apostólica Porta
fidei: "Hoje, como outrora, Ele envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o seu Evangelho a todos os
povos da terra" (7), convidando todos a rezarem e oferecerem uma ajuda para as dioceses missionárias mais
carentes. (NZ) (Agência Fides 2012/10/19)
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