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ÁSIA/CHINA - A consagração de novas igrejas é sinal da fé e da
maturidade das comunidades continentais
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – No mês missionário de outubro, recém-concluído, diversas comunidades
paroquiais consagraram suas novas Igrejas como sinal eloquente da fé, da evangelização e também da maturidade
católica do continente. Segundo informa à Agência Fides o Faith de He Bei, mais de mil fiéis participaram da
consagração da nova igreja, dedicada ao Apóstolo Paulo, que é a paróquia de Sha Gou, na diocese de Tai Yuan. O
solene rito se realizou em 20 de outubro, às vésperas do Dia Mundial das Missões. Três Bispos das dioceses
vizinhas presidiram, com Dom Meng Qing Wei, Coadjutor da diocese de Tai Yuan, a consagração da Igreja, com
40 sacerdotes concelebrantes. A nova igreja tem 350 m2, estilo gótico, e representa o empenho da comunidade em
difundir o Evangelho em todos os cantos do mundo.
Ainda no mês missionário, a paróquia de Nan Zhi Dao Hui, da diocese de Wei Nan, consagrou a sua nova Igreja
dedicada a Cristo Rei. Dom Tong Chang Ping presidiu o rito, concelebrado por 21 sacerdotes, com a participação
de centenas de fiéis, ao lado dos membros da Terceira Ordem Franciscana, do grupo caritativo paroquial e dos
fiéis de outras paróquias que deram a sua contribuição na construção do templo. A maior parte das despesas, cerca
de 200 mil Yuan (30 mil euros), foi coberta por um católico zeloso que já financiou a construção de outra igreja
com suas ofertas pessoais. Segundo um dos sacerdotes presentes na consagração, “isto representa a grande
maturidade, o crescimento da fé e da consciência missionária de nossos fiéis”.
Também a paróquia dedicada à Santa Cruz Gloriosa, na diocese de Tai Zhou, província de Jiang Su, consagrou a
sua nova igreja. Dom Lu Xin Ping, Bispo da diocese de Nan Jing (Nanquim) presidiu a solene Eucaristia com a
participação de mais de 2 mil fiéis e das autoridades civis. (NZ) (Agência Fides 2012/11/13)
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