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ÁSIA/CHINA – A arte para transmitir a fé
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – “Para transmitir a mensagem confiada por Cristo, a Igreja necessita da arte”:
várias comunidades católicas da China continental usam a arte como instrumento de evangelização, segundo o
ensinamento do Papa João Paulo II contido na Carta aos Artistas de 1999.
Segundo as informações fornecidas à Agência Fides por Faith de He Bei, notifica-se que no dia da solenidade da
Assunção de Maria se realizou a décima edição da Mostra das Obras de Arte na Catedral da diocese de Tian Jin.
Dez anos atrás, a diocese instituiu um Grupo de Artistas para a evangelização, cuja finalidade era ilustrar, através
da linguagem artística, a Bíblia, a fé e a catequese. Um membro do grupo declarou que “em dez anos,
apresentamos ao público 1.739 obras de arte que ilustram temas cristãos. Destas, 994 eram caligrafias, 414
pinturas e 331 objetos artesanais que visam transmitir a mensagem cristã”. Na mostra deste ano, foram expostas
224 obras de arte como pinturas, incisões, bordados, esculturas e fotografias... Cada obra “é expressão de amor
por Cristo e pela Igreja”.
Também a diocese de Ning Xia inaugurou uma Mostra de Arte cristã na paróquia de Yin Chuan. A maior parte
das obras, muito preciosas, é do acervo de um sacerdote chinês, como os quadros do Sagrado Coração de Jesus e
do Sagrado Coração de Maria, que têm mais de um século. Alguns fiéis contribuíram doando quadros e bordados
como os de “Nossa Senhora de SheShan”, e “Deus é Amor”. Muitos católicos e não-cristãos visitaram a mostra,
que se tornou uma ocasião e um instrumento de evangelização. (NZ) (Agência Fides 2013/09/02)
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