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ÁSIA/TAIWAN - “O maior presente do Ano da Fé: ordenados três diáconos
vietnamitas da Congregação chinesa dos Pequenos Irmãos de São João
Batista
Tai Chung (Agência Fides) – “Vocês são os maiores presentes do Ano da Fé”: com estas palavras, Dom Martin
Su Yao-Wen, Bispo da diocese de Tai Chung, manifestou sua alegria e de toda a comunidade pela ordenação de
três diáconos de origem vietnamita da Congregação chinesa dos Pequenos Irmãos de São João Batista. Segundo
informa o Catholic Weekly, semanário da arquidiocese de Taipei, a ordenação foi no dia 5 de janeiro, véspera da
Epifania, e com o Bispo, concelebraram o Superior geral, o Superior provincial da província vietnamita, o
Vice-reitor do Seminário maior de Taiwan e muitos outros irmãos. Estavam presentes também as religiosas, as
Pequenas irmãs de Santa Teresinha de Tao Yuan e do Sagrado Coração de Maria, além de numerosos fiéis.
Segundo Dom Su, “a maior aventura é a busca de Deus, o maior sucesso é encontrar Deus. O maior amor é o
amor de Deus. Depois de 12 anos de caminho vocacional, vocês são como três Reis Magos vindos do Vietnã;
ofereçam-se ao Senhor, que é o maior dom, pois vocês se doaram a si mesmos. Respondendo ao chamado do
Senhor, transformaram um pequeno amor em um grande Amor. Espero que o seu testemunho de fé possa
promover as vocações”. A Congregação nacional chinesa dos Pequenos Irmãos de São João Batista (C.S.J.B.) foi
fundada pelo amado missionário belga CM pe. Vincent Lebbe (1877-1940) em 16 de dezembro de 1928 na
diocese de An Guo, na província de Hebei, no continente. Em 1932, o então Representante Apostólico Dom Celso
Costantini (que posteriormente se tornou Secretário da Propaganda Fide e foi criado Cardeal), visitou a
Congregação, e escreveu em suas memórias: “deixou-me uma belíssima impressão... A sua bondade, humildade e
pobreza são quase comparáveis às primeiras experiências de São Francisco de Assis”. Hoje, a casa generalícia
encontra-se na diocese de Tai Chung, em Taiwan. Realizam seu ministério em paróquias, hospitais, e escolas,
dedicando-se também à formação. São muitas as vocações vietnamitas. (NZ) (Agência Fides 2013/01/17)
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