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ÁSIA/CHINA – Sair da congregação rumo à periferia: peregrinação de
bicicleta para 37 freiras
Wen Zhou (Agência Fides) – Sair da própria congregação e ir à periferia da diocese para testemunhar a fé,
evangelizar e consolidar a união da comunidade: estes são os objetivos que levaram as Freiras Missionárias do
Sagrado Coração de Jesus da diocese de Wen Zhou a empreender uma peregrinação singular de bicicleta. Por
quatro dias (de 27 a 31 de outubro), visitaram as comunidades rurais e as mais remotas da diocese, as casas dos
idosos, as igrejas... Segundo as informações coletadas pela Agência Fides, as 37 freiras foram acompanhadas por
dois sacerdotes da paróquia de Le Qing, que ofereceram apoio espiritual e prático. As freiras, que têm uma idade
média de 42 anos, percorreram mais de 200 quilômetros, superando dificuldades climáticas (chuvas fortes, frio) e
geográficas (atravessar a montanha), sempre confiando na proteção de Nossa Senhora, para “uma peregrinação de
fé, de evangelização e de espírito comunitário”.
A congregação diocesana das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus da diocese de Wen Zhou, na província
de Zhe Jiang, na China continental, foi fundada em 1990 pelo sacerdote diocesano Pe. Wang Zhong Fa. Hoje,
conta 37 religiosas de votos perpétuos, 13 de votos temporários e sete postulantes. Estão empenhadas no campo
da pastoral juvenil, da promoção da mulher, dos doentes, dos enfermos e dos idosos. Além disso, ajudam os
sacerdotes em sua missão pastoral sobretudo para a animação da liturgia e na organização dos retiros espirituais
para os leigos. Também deram vida a uma grupo de leigos denominado “Água viva”. As religiosas administram
uma casa de repouso para os idosos e produzem objetos sagrados (inclusive vídeo) para seu sustento. (NZ)
(Agência Fides 2013/11/08)
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