FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA - A formação é necessária para enfrentar os desafios ao
sacerdócio do mundo contemporâneo
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) - "Com uma profunda espiritualidade e consciência da vocação sacerdotal,
podemos enfrentar os desafios que a sociedade de hoje nos apresenta, como a "mania" da rede (internet, redes
sociais), as crises afetivas ...". Com esta convicção, uma dezena de sacerdotes da província de Hebei participaram
do curso de formação que teve como tema os desafios ao celibato. O curso foi realizado de 14 a 19 de janeiro,
organizado pelo Seminário Maior de Hebei e pelo Instituto de Estudo Cultural de Faith. Segundo informações
enviadas à Agência Fides por Faith, hoje a vocação sacerdotal, a vida consagrada e, especialmente, o celibato, são
ameaçados pela sociedade em várias frentes. Segundo o organizador do curso, "a nossa forma de lidar com a crise
consiste na prevenção e no intercâmbio recíproco entre sacerdotes e seminaristas. A troca é um dos melhores
métodos, pois entre nós compreendemos melhor os nossos problemas. Além disso, sugerimos aos participantes 4
compromisso a serem cumpridos: aprofundar a consciência da preciosidade da vocação sacerdotal e do celibato,
tendo presente este dom que Cristo nos deu; diante das tentações do mundo, devemos nos enriquecer
interiormente para desenvolver uma relação profunda, íntima e pessoa com Deus; devemos aprender como
gerenciar as relações públicas da melhor maneira; devemos ser capazes de identificar as situações que podem ser
perigosas e também ser capazes de autodefesa". Nos últimos dez anos, o Instituto de Estudo Cultural de Faith já
organizou cinco cursos semelhantes, em colaboração com as institutos religiosos, dioceses ou seminários,
envolvendo bispos, sacerdotes, religiosas e leigos católicos. (NZ) (Agência Fides 2013/01/19)
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