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ÁSIA/CHINA - Amor ao próximo, evangelização e vida de fé marcaram as
celebrações natalinas da comunidade católica
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – As solenes celebrações natalinas da comunidade católica chinesa foram
marcadas por três temas: o amor pelo próximo, a evangelização e a vida de fé. Segundo informações enviadas por
Faith de Hebei à Agência Fides, "Eu e você juntos" foi o tema da oitava noite caritativa natalina promovida pela
Jinde Charity, que contou com 400 participantes, dentre eles voluntários e benfeitores que há anos ajudam nas
atividades da maior entidade caritativa católica nesse país. A coleta de doações deste ano, equivalente a mais de
321 mil Yuan (cerca de 50 mil euros), será destinada a garotas de famílias pobres e crianças órfãs portadoras de
deficiência. Durante a noite, benfeitores e beneficiados estiveram juntos para mostrar o amor gratuito segundo o
que ensina a fé cristã. Vários jornais na internet e tradicionais, como a rede televisiva pública, deram a notícia
desse evento. Além disso, Jinde Charity organizou também outra noite natalina para os doentes e portadores de
HIV.
Alguns bispos aproveitaram o período natalino para visitar suas comunidades. Dentre eles Dom Chen Gong Ao,
Bispo da Diocese de Nan Chong, fez a visita pastoral e exortou os fiéis a viverem bem o Ano da Fé proclamado
pelo Papa Bento XVI, a se dedicarem na evangelização e na construção da melhor imagem possível da Igreja
Católica.
A Diocese de Da Zhou, na província de Si Chuan, acolheu vários não cristãos durante as celebrações natalinas,
abrindo assim uma "janela missionária" e aproveitando a ocasião de Natal para apresentar a mensagem cristã aos
que ainda não a conhecem.
Fiéis chineses, estadunidenses, ingleses, filipinos, coreanos e alemães da Paróquia de São Pedro de Xangai
celebraram juntos a chegada do Menino Jesus. Na zona sul da província de Si Chuan, onde se concentram os fiéis
pertencentes à minorias étnicas, o Natal foi celebrado com danças e cantos típicos locais, demonstrando assim
uma fé vivida com alegria e amor pela vida. (NZ) (Agência Fides 2013/01/02)
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