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ÁSIA/CHINA - A diocese de Hai Men abre o Ano da Fé administrando 445
Crismas
Pequim (Agência Fides) – Foram 445 adultos da diocese de Hai Men, na província de Jiang Su, na China, a
receberem os dons do Espírito Santo no Sacramento do Crisma, em 14 de outubro, na abertura do Ano da Fé na
diocese. Segundo o que foi referido à Agência Fides por Faith de Hebei, Dom Giuseppe Shen Bin presidiu a missa
para mais de mil fiéis na igreja mais antiga da diocese, dedicada a São Paulo. Como explicou na homilia, "nós
fizemos esta opção para lembrar o nosso caminho de fé e a continuidade da fé, que não se manifesta em palavras,
mas também em gestos e testemunhos concretos, guiados pela Palavra de Deus. Com o Ano da Fé precisamos
fortalecer a nossa fé para ser sal e luz". Além disso, o Bispo explicou o significado e o objetivo do Ano da Fé
proclamado pelo Papa Bento XVI, o impacto histórico do Concílio Vaticano II e a missão de evangelização dos
fiéis hoje.
A diocese de Hai Men tem mais de 400 anos de história de evangelização, é uma das primeiras seis dioceses
chinesas cujo bispo, de origem chinesa, foi consagrado pelo Papa Pio XI, em 1926, em São Pedro, no Vaticano.
Em seu longo caminho de fé, a comunidade católica contribuiu substancialmente para o desenvolvimento
religioso, cultural, educacional, sanitário e caritativo da sociedade local. Hoje, a diocese tem mais de 30 mil fiéis,
10 sacerdotes, cerca de 20 religiosas da Congregação de Santa Teresinha, e 22 paróquias. (NZ) (Agência Fides
2012/10/22)
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