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ÁSIA/CHINA - Peregrinação ao Santuário de Shang Chuan da Catedral de
Jiang Men para rezar e evangelizar
Jiang Men (Agência Fides) – Rezar pela Igreja na China e pela Igreja Universal para que a missão de
evangelização do mundo e da China siga seu percurso, para que a fé se reforce, especialmente no Ano da Fé: estes
são os motivos da peregrinação que os fiéis da catedral do sagrado Coração de Maria, da diocese de Jiang Men, na
província de Guangdong, fizeram ao Santuário da Ilha de Shang Chuan, em 13 de julho passado. Em Shangchuan,
onde em 1552 morreu São Francisco Xavier, o Santo missionário jesuíta, grande evangelizador da Ásia Oriental,
encontra-se o Santuário dedicado ao Padroeiro Universal das missões. Don Huang, sacerdote que organizou e
acompanhou a peregrinação, exortou os fiéis na homilia com as seguintes palavras: “Devemos rezar muito, mas
não só por nós, mas pela Igreja na China, para que se converta ao Nosso Senhor o mais rápido possível”.
Recordando o exemplo de S. Francisco Xavier, encorajou todos a “seguir suas pegadas, fazendo-se testemunhas
vivas do Senhor”.
A diocese de Jiangmen conta atualmente cerca de dez sacerdotes, trinta irmãs e cerca de 20 mil fiéis, distribuídos
em 20 paróquias. Ela tem um papel especial na história da Igreja na China: na ilha de Shangchuan, que faz parte
hoje da diocese, morreu, em 1552, Francisco Xavier. O Santuário que recorda a morte do santo missionário jesuíta
é hoje lugar de peregrinações. No norte da diocese, encontra-se a cidade de Zhaoqing, onde Padre Matteo Ricci
passou três anos, construiu uma Igreja e se preparou para a sucessiva missão no continente.
Bispo da diocese de Jiang Men, Dom Paolo Liang Jiansen, tem 46 anos e 19 de sacerdócio. Foi consagrado em 30
de março de 2011 na catedral do Sagrado Coração de Maria em Jiangmen. Sua ordenação episcopal foi aprovada
pela Santa Sé e recebeu o bem-estar também das autoridades chinesas. (NZ) (Agência Fides 2013/07/16)
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