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ÁSIA/TAIWAN - Tradições matrimoniais das comunidades autóctones e
teologia católica: Congresso pastoral em Taiwan
Tai Pei (Agência Fides) - "O costume matrimonial e a pastoral católica" é o tema do 7° Congresso pastoral das
populações autóctones de Taiwan, que se realizará de 7 a 9 de novembro. O convite à participação, dirigido a toda
a comunidade, é assinado por Dom J. B. Lee, Bispo de Hsinchu e Presidente do Grupo de evangelização da
família, e por Dom J. B. Tseng Chien-Tsi, também ele autóctone, Bispo auxiliar da diocese de Hwa Lien e
Presidente da Comissão para o Apostolado dos aborígenes. No texto de apresentação da iniciativa, enviado à
Agência Fides, se lê: "Nos últimos anos, o índice de convivência, dos divórcios e dos abortos está cada vez mais
alto, chegando até mesmo a negar o valor do matrimônio e da família, causando inúmeros problemas sociais. O
tema, portanto, do encontro anual está concentrado sobre o 'costume matrimonial e a pastoral católica' para
compartilhar o ponto de vista eclesial sobre a teologia do matrimônio, segundo a lei canônica, e o costume
matrimonial e nupcial dos autóctones, em referência à pastoral matrimonial. Sobretudo, pretendemos dar uma
resposta adequada ao conflito e às contradições existentes entre costume matrimonial autóctone e direito canônico
da Igreja".
Segundo os dados do Ministério do Interior, em 2010 a população autóctone de Taiwan alcançou 512.701
unidades, com um claro aumento em relação ao restante da população da ilha. A maior parte da população
autóctone está concentrada nas dioceses de Hwa Lien e Tai Dong. Esta realidade constitui um grande desafio para
a missão da Igreja, que sempre deu máxima atenção a essas populações através do Congresso anual e do Dia de
Oração para as populações autóctones. Além disso, a Comissão para o Apostolado dos Aborígenes da Conferência
Episcopal Regional é a plataforma que coordena o trabalho pastoral das Comissões diocesanas e paroquiais,
promovendo sua colaboração. (NZ) (Agência Fides 2012/10/24)
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