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VATICANO - Papa Francisco reza pelo povo chinês por ocasião do Dia de
oração pela China e a festa de Nossa Senhora de Sheshan
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “Rezemos pelo nobre povo chinês”, assim o Papa Francisco iniciou, esta
manhã, a celebração eucarística em homenagem à Beata Virgem Maria Auxiliadora, Nossa Senhora de Sheshan,
por ocasião do Dia Mundial de oração pela China. Cerca de 20 pessoas entre sacerdotes, religiosas, seminaristas e
leigos chineses, guiado por Dom Savio Hon Tai-Fai, Secretário da Congregação para a Evangelização dos Povos,
participaram da Santa Missa na Casa Santa Marta.
“Suportar com paciência” e “Vencer com o amor” foram os dois temas desenvolvidos pelo Papa na homilia. --Dom Savio Hon compartilhou os seus pensamentos e as suas emoções com a nossa Agência. Segundo ele, “com
esta celebração por ocasião do Dia de oração pela Igreja na China e pela festa de Nossa Senhora de Sheshan, onde
se venera a Beata Virgem Maria, auxílio dos cristãos, o Papa Francisco quis nos encorajar, recordando os irmãos e
as irmãs chineses. Uma lembrança especial pela Igreja na China foi feita na oração dos fiéis. Rezamos pelo Papa e
com o Papa”.
Depois da missa, o grupo dos chineses da comunidade católica de Roma, composto por dois funcionários da seção
chinesa da Rádio Vaticano e por alguns sacerdotes, religiosos, seminaristas e leigos que estudam em Roma,
saudou o Santo Padre, expressando-lhe a fidelidade e o amor filial dos católicos chineses. Além disso, o Papa
Francisco trocou o solidéu com um presente. O grupo ofereceu uma imagem de Nossa Senhora de Sheshan ao
Papa Francisco, que ficou muito feliz, dizendo que já tinha uma no quarto, um presente que lhe foi feito logo
depois de sua eleição.
O Papa manifestou uma grande estima pelo povo chinês. Os presentes pediram ao Papa que rezem pela China.
Antes de deixar a capela, o grupo chinês cantou o Ave-Maria diante da imagem de Nossa Senhora.
(Agência Fides 2013/05/24)
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