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ÁSIA/CHINA - “Fortes na tribulação, perseverantes na oração”: um
subsídio para rezar pelos católicos chineses
Bolonha (Agência Fides) – Com vistas no dia mundial de oração pela Igreja na China – celebrado em todo o
mundo no próximo dia 24 de maio – será lançado o primeiro subsídio predisposto na Itália para acompanhar os
fiéis que querem testemunhar a própria proximidade na oração aos irmãos chineses em um encontro de oração. O
subsídio, intitulado “Fortes na tribulação, perseverantes na oração” (p. 32, € 1,60) foi publicado pela Editora
Missionária Italiana (EMI) e oferece uma vigília de oração complementada com trechos importantes de reflexão
sobre a história e a vida da Igreja na China, marcada por sofrimento e testemunhos de fé emocionantes. O subsídio
também recolhe textos de Bento XVI e trechos de sua carta aos católicos chineses em 2007. Nesse texto, o Papa
elogiou o testemunho dado pelos católicos da China, convidando-os à unidade e lembrando que "nenhuma
dificuldade pode nos separar do amor de Cristo". No livrinho também se propõe a experiência de Pe. Bao,
sacerdote chinês que conta o seu caminho espiritual, sempre iluminado pela fé. "A minha força", disse Pe. Bao "é
o próprio Jesus". Ele disse: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Por este caminho, eu encontro
a cruz, mas também a alegria e a paz.
"A publicação está aos cuidados de Gerolamo Fazzini, editor-chefe de Crer, e Pe. Angelo Lazzarotto, missionário
do PIME, com uma longa experiência de relações com a China. "Publicar e difundir o subsídio nos pareceu uma
maneira simples e concreta para estar perto de nossos irmãos na fé que vivem na China", disse à Agência Fides
Lorenzo Fazzini, diretor da EMI.
O Dia Mundial de Oração pela Igreja na China foi instituído pelo Papa Bento XVI em 2007. Em 24 de maio, na
festa de Nossa Senhora Auxiliadora, os católicos chineses homenageiam a Virgem Maria no Santuário de
Sheshan, perto de Xangai. (GV) (Agência Fides 21/5/2013).
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