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ÁSIA/HONG KONG - O compromisso dos jovens de Hong Kong com a
Semana de oração de unidade dos cristãos
Hong Kong (Agência Fides) – Cerca de trinta jovens cristãos de Hong Kong (católicos, anglicanos, pentecostais e
de outras confissões cristãs), de idade entre 18 e 35 anos, se reuniram em vistas da Semana de oração pela unidade
dos cristãos, para refletir e rezar juntos sobre o tema “Rumo à nova solidariedade e a comunhão”. Segundo
informa o Kung Kao Po, boletim semanal da diocese de Hong Kong, o encontro foi promovido pela Comissão de
Pastoral Juvenil de Hong Kong e se realizou de 11 a 13 de janeiro “não só para trocar experiências, rezar juntos e
escutar a direção espiritual, mas também como uma prova de unidade: através da atenção pelas faces mais
vulneráveis da sociedade demonstramos a nossa unidade” – disse o organizador católico. Com efeito, nos três dias
de encontro, os jovens cristãos visitaram juntos o cárcere de Hong Kong, o convento dos missionários de
Maryknoll, um colégio anglicano de 110 anos de história, e o mosteiro das Carmelitas descalças, “para conhecer a
contribuição das várias comunidades cristãs na sociedade de Hong Kong”.
Para celebrar a Semana de oração pela unidade dos cristãos, de 18 a 25 de janeiro, sobre o tema “O que o Senhor
quer de nós” (cfr Miqueias 6, 6-8), o Primaz da Igreja anglicana de Hong Kong presidirá um Encontro pela
unidade dos cristãos na Igreja católica de São Judas, sábado, 19 de janeiro. Desde 2010, a Comissão de Pastoral
Juvenil de Hong Kong organiza a cada mês um retiro espiritual para jovens com uma participação sempre maior
de jovens cristãos de diversas confissões. (NZ) (Agência Fides 2013/01/18)
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