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ÁSIA/CHINA - O Ano Novo chinês vivido no espírito de evangelização
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – Acolher o Ano Novo chinês comprometendo-se na evangelização e por um
projeto espiritual de oração, leitura da Bíblia, meditação, a difusão da fé e participação ativa na vida da
comunidade eclesial: isso foi o que marcou a celebração da comunidade católica chinesa. Segundo o que Faith de
Hebei informou à Agência Fides, em todas as paróquias e comunidades eclesiais de base foi celebrada uma missa
solene de ação de graças, com uma extraordinária participação dos fiéis.
A Catedral da Diocese de Xian An saudou o novo ano seguindo a exortação do sacerdote: "precisamos
desenvolver nosso projeto espiritual para o novo ano, para que a nossa evangelização tenha mais sucesso". A
Catedral da Diocese de Wen Zhou da província de Zhe Jiang, encheu de fiéis na véspera do Ano Novo, em 9 de
fevereiro, e na manhã do dia 10 de fevereiro, para a Eucaristia. Durante a homilia, o sacerdote sublinhou a
presença de tantos jovens, novos rostos em relação aos mesmos fiéis, incentivando sua participação na igreja e no
catecismo.
Para os fiéis da paróquia da Imaculada Conceição da Diocese de Nan Jing província de Jiang Su, foi um Ano
Novo especial, não só porque foi a inauguração da nova igreja restaurada, mas também porque ele foi ordenado
um sacerdote na igreja nova.
Os fiéis da aldeia de Du Lou do distrito de Jin Yang da província de Shan Dong, "entraram no Ano Novo Lunar
com a evangelização", como foi confirmado pelo pároco: "nós começamos juntos outro novo processo de
evangelização do Ano da Fé, testemunhando juntos a nossa fé a todos". (NZ) (Agência Fides 2013/02/12)
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