FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA – A comunidade católica ajuda as vitimas do terremoto
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – A comunidade católica da China se mobilizou, como faz sempre nessas
circunstâncias, para socorrer a população da província chinesa do Gan Su, afetada pelo violento terremoto às 7h45
de 22 de julho. Depois do sismo ocorreram pelo menos outras 400 réplicas. Segundo informações obtidas pela
Agência Fides, Jinde Charity, organização caritativa católica do continente do continente, encontrou em contato
com o Centro de Serviço da Diocese de
Lan Zhou, capital de Gan Su. Os primeiros socorristas católicos chegaram ao local do terremoto na parte da tarde,
por volta das 18 h, levando sua solidariedade e ajuda material às vítimas do sismo. Jinde Charity continua a
mantendo contato com a área onde ocorreu o terremoto para coordenar os socorristas, e através do site convida à
oração, generosidade e solidariedade para com os irmãos e irmãs atingidos pelo terremoto.
Segundo Faith de He Bei, tanto a Igreja, quando o alojamento do sacerdote e cerca de oitenta casas de católicos
que se encontram no epicentro do terremoto, na localidade de Min Xian, onde vivem mais de 200 fieis, foram
danificadas e não podem ser usadas. A área já tinha sido atingida por granizos em maio, e a colheita foi perdida,
mas os fiéis da comunidade de Min Xian não perderam a coragem graças à fé e a oração, que são a sua força. Na
noite do terremoto, 22 de julho, os jovens da paróquia de Xiao Gou Tou, da Diocese de Lan Zhou, se reuniram
espontaneamente na praça central da cidade para uma vigília de oração pelos mortos, desaparecidos e feridos por
causa do terremoto.
Inúmeras pessoas que passavam pelo local, impressionadas por seu testemunho, se uniram espontaneamente a eles
para rezar. Segundo os últimos dados, não completos, as vítimas do terremoto são 95, mais de mil os feridos e
582 mil pessoas atingidas. (NZ) (Agência Fides 2013/07/24)
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