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ÁSIA/CHINA - "Corra para as obras caritativas da Igreja": 80 religiosas
chinesas na Maratona Internacional de Pequim
Pequim (Agência Fides) - "Avante, freiras, corram para as obras caritativas da Igreja" foi a voz que mais se ouviu
durante a Maratona Internacional de Pequim realizada em 27 de novembro. E as 80 religiosas que correram para
sensibilizar e promover as instituições caritativas foram a imagem mais bonita dos 30 mil participantes. Conforme
relatado à Agência Fides por Faith de Hebei, as 80 religiosas provenientes de 16 províncias chinesas, participaram
da Maratona Internacional de Pequim concorrendo para 30 projetos de caridade. Correram para os idosos, os
pobres, as crianças com deficiência, órfãos e por todas as obras caritativas que a Igreja lhes confiou, como
confirmado por irmã Yu Chun Jing, da Congregação das Almas do Purgatório de Xing Tai, que foi uma das
primeiras irmãs que participou da maratona desde 2009 e continua correndo até hoje, como confirmou durante
uma coletiva de imprensa em 23 de novembro na presença de todos os principais jornais chineses e estrangeiros.
Além disso, Jinde Charity, entidade caritativa chinesa organizadora de "Corra para as obras caritativas da Igreja"
sensibilizou a comunidade católica de Pequim para promover a iniciativa e apoiar os projetos. Durante a missa
celebrada em 24 de novembro, na paróquia da Imaculada Conceição, os fiéis arrecadaram 17.399 ¥ (cerca de
2.400 euros).
O site oficial da Maratona dedicou um espaço ao "2012 Run for Charity" com artigos das religiosas que
apresentam obras destinadas a pessoas idosas e sós, doentes, crianças com deficiências e órfãos. Em 2009, apenas
10 religiosas de duas províncias participaram da maratona, por curiosidade; em 2010, apresentaram-se 44
religiosas para 13 projetos de caridade; em 2011, ano que foi lançada oficialmente a iniciativa “Corra pelas obras
de caridade da Igreja”, participaram 52 (com 4 sacerdotes e 2 seminaristas) em 14 projetos. Também sete freiras e
um sacerdote percorreram todo o percurso de 42.195 km em pouco mais de 5 horas (5 religiosas são da mesma
congregação, Servas do Espírito Santo). (NZ) (Agência Fides 2012/11/28)
> LINKS
O site oficial da Maratona é:: http://www.beijing-marathon.com/cn/index.html:
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