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ÁSIA/CHINA - "A Evangelização da Nova Era": Seminário para o Ano da Fé
da Diocese de Tai Yuan
Pequim (Agência Fides) - "A Evangelização da Nova Era" foi o tema do Seminário para o Ano da Fé da Diocese
de Tai Yuan, que teve lugar em 12 de janeiro com mais de 500 participantes. Segundo o que Faith de Hebei
informou à Agência Fides, Dom Meng Ning You, Coadjutor da Diocese, presidiu o seminário e focou seu
discurso na atualização de uma passagem do Evangelho de Lucas: "O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso
ele me ungiu e me enviou para levar aos pobres a boa nova, para proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos
cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar um ano de graça do Senhor" (cf. Lc 4, 18-19). O bispo
explicou que os "pobres" de hoje são os pobres de espírito, de coração, de moral e de fé; os "prisioneiros" são
incapazes de se libertar do ódio; os "cegos" são aqueles que não conseguem ver a orientação da vida e
"oprimidos" têm uma desesperada sede espiritual e interior. Assim, os fiéis leigos "devem acelerar o seu caminho
de evangelização a fim de difundir o Evangelho de Cristo em toda a China". Os sacerdotes presentes também
abordaram vários outros temas, como o Decreto missionário do Concílio Vaticano II Ad gentes; o significado da
evangelização na vida cotidiana, os objetivos da evangelização de hoje, o melhor método de evangelização na
vida cotidiana, outros temas relacionados com a missão e fé, bem como colher sugestões e perguntas sobre a
evangelização. (NZ) (Agência Fides 2013/01/16)
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