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ÁSIA/CHINA - A morte de Dom Guo Chuanzhen: criou o seminário
diocesano em que se formou grande parte dos sacerdotes que trabalham
na província de Shandong
Jinan (Agência Fides) - Em 6 de novembro, faleceu Dom Samuel Guo Chuanzhen, O.F.M, Bispo auxiliar emérito
da Arquidiocese de Jinan, na província de Shandong (China). Ele tinha 94 anos e viveu na Igreja da Imaculada
Conceição de Jinan. O prelado nasceu em 14 de abril de 1918, na cidade de Jinan. Em 1931, depois de frequentar
o ensino médio, ele entrou no seminário para o estudo da literatura, filosofia e teologia. Ele foi ordenado sacerdote
em 8 de dezembro de 1944. Em 1945, começou seus estudos universitários em História na Universidade Católica
Furen de Pequim, mas em 1949, com o advento da República da China, foi obrigado a retornar à sua diocese,
onde foi pároco de Zhengjuesijie e professor no seminário menor.
Desde 1963, com o fechamento forçado de todas as atividades religiosas, ele trabalhou como vice-diretor na
indústria de alimentos. Durante a Revolução Cultural foi obrigado a trabalhos forçados e prisão domiciliar por 16
anos. Em 1982, ele foi autorizado a trabalhar como sacerdote católico. Em 1983, fundou o Holy Spirit Seminary
de Shandong, do qual se tornou reitor. Em 24 de abril de 1988 foi ordenado bispo para a Arquidiocese de Jinan.
No aperto da Revolução Cultural, conservou e defendeu a fé católica. A ele é reconhecido com gratidão, a criação
do seminário diocesano em que se formou grande parte dos sacerdotes atualmente em ação na província de
Shandong.
O corpo de Dom Guo recebeu a homenagem dos fiéis na atual Catedral de Hongjialou, onde em 8 de novembro
Dom Giuseppe Zhang Xianwang, Arcebispo de Jinan, celebrou o funeral. Os restos mortais do Prelado foram, a
seguir, transferidos até o cemitério diocesano do seu vilarejo natal de Huzhuang. A Arquidiocese de Jinan conta
atualmente 30.000 católicos, 40 presbíteros, 20 religiosas e 11 paróquias com cerca de 60 locais de culto.
(Agência Fides 19/11/2012)
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