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ÁSIA/CHINA - Faleceu o Bispo que amava a juventude
Zhoucun (Agência Fides) – No dia 8 de fevereiro, faleceu Dom Giuseppe Ma Xuesheng, Bispo dela diocese de
Zhoucun (Chowtsun), na província de Shandong (China Continental).
Ele tinha quase 90 anos. Nasceu em 16 de setembro de 1923, no distrito de Zouping (Shandong). Aos dezesseis
anos iniciou o percurso vocacional no seminário menor. Depois de completar a formação filosófica e teológica
nos seminários de Hankou, Macau e Pequim, foi ordenado sacerdote aos 3 de abril de 1957. Até 1966, devido à
pressão política do Governo sobre a Igreja, teve que alternar seu ministério pastoral com o trabalho manual de
cozinheiro. Em 1966, com o início da Revolução Cultural, foi obrigado a trabalhar como agricultor, até 1980. Em
1988 foi ordenado Bispo Coadjutor da diocese de Zhoucun, da qual se tornou Bispo Diocesano em 1997. Dom Ma
era compreensivo com os jovens e sempre pedia opiniões antes de tomar suas decisões. A diocese de Zhoucun,
situada na parte central de Shandong, conta hoje cerca de 18.000 fiéis, 65 igrejas, vinte sacerdotes e algumas
religiosas. A atual situação da Diocese se deve ao empenho, à fé e ao apoio do Bispo.
Em 2009, terminado o procedimento de nomeação do Bispo Coadjutor, Dom Ma sofreu uma paralisação cerebral
que não lhe permitiu participar da ordenação de seu sucessor, Dom Giuseppe Yang Yongqiang, consagrado em
novembro de 2010.
Os funerais de Dom Ma foram celebrados em 18 de fevereiro na Igreja de Zibo. O Bispo voltou à casa do Pai
poucos dias após o falecimento do centenário Dom Liu Jingshan de Yinchuan (Ningxia). O sacrifício e a
dedicação desta geração de Bispos continuam a ser um sinal de amor a Cristo e ao povo chinês. (Agência Fides
22/2/2013)
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