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ÁSIA/HONG KONG - Há 5 anos a Living Spring Foundation apoia as
iniciativas de evangelização
Hong Kong (Agência Fides) - A Living Spring Foundation, fundação católica sem fins lucrativos de em Hong
Kong, comemorou seus 5 anos de vida e de evangelização de apoio. Segundo informações obtidas pela Agência
Fides, a Eucaristia solene de ação de graças por estes cinco anos de compromisso foi celebrada em 3 de
novembro, presidida pelo Cardeal John Tong Hon, Bispo de Hong Kong, é também um dos principais
patrocinadores da Fundação. Para a ocasião, foi aberta uma nova sede da Fundação no centro de Hong Kong, para
que as pessoas que passam possam encontrar um lugar de repouso moral e espiritual para conhecer o Senhor.
"Living Spring Foundation" nasceu em 2007 graças a um grupo de leigos católicos ricos de zelo missionário, para
oferecer apoio concreto para as associações, sacerdotes e religiosos/e ativos no campo da evangelização. Quando
eles se encontram em dificuldades financeiras para a realização de um projeto missionário ou pastoral, a Fundação
lhes oferece uma contribuição. Por exemplo, a cada ano oferece 720 mil $HK para o programa radiofônico
intitulado "Além do dinheiro", que até agora permitiu a muitas pessoas de conhecerem a Deus através de 1.300
episódios transmitidos, com 560 mil ouvintes de Hong Kong, Canadá, Estados EUA, Taiwan, Macau, Cingapura,
Reino Unido, etc. A Fundação também financiou uma publicação da Renovação Carismática para distribuir em
hospitais e paróquias da Diocese de Hong Kong, e a publicação da "Janela do Coração", da Comissão para
Pastoral nos Hospitais. Com o programa "5 +2 Maratona radiofônica de Evangelização" ajudou o Seminário do
Espírito Santo, o Centro para o Estudo Católico, o Instituto Bíblico Franciscano. Além de apoiar iniciativas e
projetos, a Fundação está engajada na evangelização, em primeira pessoa, com programas de rádio, publicações,
cursos de formação, etc. Ela também enviou ajuda para as vítimas do terremoto de Sichuan (2008) e no Haiti
(2010), e para as vítimas das enchentes do Paquistão. (NZ) (Agência Fides 2012/11/08)
> LINKS
O site da Fundação: http://www.livingspringfoundation.com.hk:
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