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ÁSIA/CHINA - Viver o Ano da Fé seguindo o exemplo de Abraão e Jó;
leitura do Catecismo da Igreja Católica após a missa de domingo
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – Viver o Ano da Fé seguindo o excelente exemplo de fé dado por Abraão e Jó:
com essa convicção a comunidade católica da China começa seu caminho no Ano da Fé apenas iniciado. Este é
também o convite que os bispos chineses fazem aos fiéis em suas exortações, homilias e Cartas pastorais, como
relatado à Agência Fides pela Igreja local e por Faith de Hebei. Existem hoje numerosas Cartas pastorais dos
bispos diocesanos ou de Administradores Apostólicos chineses publicadas por causa do Ano da Fé, que se
concentram sobre temas indicados pelo Papa Bento XVI. Dom Alios Jin Lu Xian, idoso Bispo Coadjutor de
Xangai, recomendou a seus fiéis alguns modos concretos para viver o Ano da Fé, salientando a importância da
Eucaristia é fonte e ápice da fé: a adoração comunitária semanal, a oração do rosário, a celebração do sacramento
da reconciliação, a evangelização e o testemunho da fé. Também não deixou de mencionar a difícil realidade em
que se encontram várias dioceses, convidando os fiéis a "testemunharem a verdade", segundo as palavras do
Evangelho de João: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" (João 8,32 ).
Em sua carta, Dom Peter Feng Xin Mao, Bispo da diocese de Jing Xian na província de Hebei sublinha a
importância de viver o Ano da Fé na chave da evangelização, porque "ninguém acende uma lâmpada e a cobre
com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a coloca num candelabro para que quem entra veja a luz" (Lc 8,
16-18). Dom Zhang Huai Xin, Bispo da Diocese de Wei Hui, Dom Paul Pei Jun Min, Bispo da Diocese de Liao
Ning e muitos outros pastores exortaram os fiéis a uma vida espiritual intensa, enriquecida pela devoção mariana,
pela adoração comunitária periódica e pelo compromisso de trazer de volta os fiéis que se afastaram da Igreja.
Em várias dioceses, enfim, para comemorar o 20 º aniversário da publicação do Catecismo da Igreja Católica no
Ano da Fé foi promovida a leitura comunitária, após a missa de domingo, de alguns artigos do Catecismo. (NZ)
(Agência Fides 2012/11/06)
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