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ÁSIA/CHINA - Fé e evangelização: festa pelos 80 anos da Diocese de Feng
Xiang
Feng Xiang (Agência Fides) - Fé e evangelização são as palavras-chave da homilia de Dom Lucas Li Jing Feng,
Bispo da Diocese de Feng Xiang, na província de Shaan Xi, na missa celebrada por ocasião dos 80 anos de
fundação da diocese, no domingo, 18 de novembro. Segundo referido a Agência Fides por Faith de Hebei, os
festejos foram abertos na véspera, 17 de novembro, com oração, adoração e procissão. A Eucaristia solene de 18
de novembro, presidida por Dom Lucas Li, foi concelebrada por 43 sacerdotes, e contou com a participação de
cerca de 70 entre seminaristas e religiosas, e cerca de 800 fiéis.
O Bispo destacou o significado da celebração, relacionando-a com o Ano da Fé e recordando os 80 anos de
história da diocese, marcados por uma profunda dedicação e zelo missionário. Então Dom Li convidou todos a
prosseguirem o caminho em comunhão com a Igreja universal, e a viverem o Ano da Fé nas pegadas dos
missionários heroicos que marcaram a história da diocese.
A Prefeitura Apostólica de Feng Xiang foi erigida em 15 de novembro de 1932, e se tornou depois Vicariato
Apostólico em 9 de julho de 1942, e por fim foi elevada a diocese em 1946, o ano da instituição da hierarquia
chinesa. É conhecida por ter sido a primeira Prefeitura governada por um Prefeito Apostólico franciscano de
origem chinesa. Hoje, a diocese está dividida em sete decanatos e 28 paróquias, conta 19.876 fieis (segundo as
estatísticas de 2010), 38 sacerdotes (dos quais 18 religiosos) e 63 religiosas que pertencem a três congregações
femininas (Franciscanas Missionárias de Maria, Irmãs do Sagrado Coração e Pequenas Irmãs de Santa Teresa). A
diocese nasce como missão franciscana e ainda hoje os devotos do Santo de Assis continuam a animar a vida
diocesana. Na diocese, existem dois Santuários marianos e um cemitério para os sacerdotes católicos. A diocese
administra também diversas entidades de serviço social, como clínicas e orfanatos. (NZ) (Agência Fides
2012/11/20)
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