FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA - Ano da Fé: depois de 30 anos, ministradas 766 crismas na
paróquias de Hui Long
Hai Men (Agência Fides) - 766 fiéis da paróquia de Hui Long, dedicada a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
que é a mais populosa da diocese de Hai Men, receberam o Sacramento da Crisma de seu Bispo, Dom Shen Bin,
no domingo, 18 de novembro. Segundo o que foi referido à Agência Fides por Faith de He Bei, se tratou de um
evento extraordinário para as paróquias e também para a própria diocese, pois sendo sede vacante desde os anos
80 do século passado, desde então não haviam mais sido ministradas as Crismas até a nomeação do atual Bispo,
consagrado em 2011. Milhares de fiéis participaram da celebração, preparada com grande cuidado pelos
sacerdotes e pelas religiosas que prestam serviço pastoral na comunidade. Na homilia, Dom Shen exortou os fiéis
a “responderem ao apelo do Papa para o Ano da Fé em comunhão com a Igreja universal, para que todos os fiéis e
as irmãs chinesas do mundo inteiro possam gozar da graça do Senhor Jesus Cristo. Com a Crisma, se consolida a
fé de todos, sobretudo no Ano da Fé, e se redescobre o valor da fé, exercitando na vida a missão dos cristãos”.
“Por este motivo – destacou Dom Shen -, continuarei a ministrar a Crisma na nossa diocese, inclusive nos
próximos dias”.
A diocese de Hai Men conta mais de 400 anos de história de evangelização, é uma das primeiras seis dioceses
chinesas em que o Bispo, de origem chinesa, foi consagrado pelo Papa Pio XI em 1926 em S. Pedro, no Vaticano.
No seu longo caminho de fé, a comunidade católica contribuiu de modo substancial ao desenvolvimento religioso,
cultural, educativo, sanitário e caritativo da sociedade local. Hoje, a diocese conta mais de 30 mil fiéis, 10
sacerdotes, cerca de 20 freiras da Congregação de Santa Teresinha e 22 paróquias. (NZ) (Agência Fides
2012/11/26)
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