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ÁSIA/CHINA – Às vésperas de completar 93 anos, faleceu Dom Paolo Liu
Jinghe
Tangshan (Agência Fides) – No dia 11 de dezembro, morreu em Tangshan (Diocese de Yongping, na província de
Hebei, China Continental) Dom Paolo Liu Jinghe, a poucos dias de seu 93° aniversário. O idoso bispo, que estava
doente há pouco mais de um ano, morreu após um ataque cardíaco. Os ritos fúnebres se realizaram em 17 de
dezembro, na catedral de Yongping (Tangshan), presididos pelo Bispo diocesano, Dom Pietro Fang Jianping. Ele
ainda não foi sepultado.
Dom Liu nasceu em 26 de dezembro de 1920 em Huanghuagang, na Diocese de Yongping, em uma família
católica muito devota. Entrou no seminário menor de Yongping em 1931; em 1939 iniciou os estudos filosóficos e
teológicos no seminário maior Wensheng, da arquidiocese de Pequim. Foi ordenado sacerdote em 4 de maio de
1945 pelo arcebispo de Pequim, Dom Paul Leon Cornelius Montaigne, C.M.; em seguida, retornou à sua Diocese
para exercer o ministério pastoral em Lulong, Tangshan e outros lugares.
De 1940 a 1960, foi preso três vezes. De 1970 a 1979 foi enviado a um campo de reeducação para trabalhos
forçados em uma fábrica têxtil, numa indústria química, e enfim, em uma pedreira. Logo após ser libertado,
retomou a atividade pastoral. Foi consagrado Bispo em 21 de dezembro de 1981 sem mandato pontifício. Enviou
vários pedidos de perdão ao Santo Padre, com o relativo pedido de legitimação, que lhe foi concedida em 8 de
maio de 2008 por Papa Bento XVI, restabelecendo assim sua plena comunhão com o Sucessor de Pedro. Ele se
retirou do ministério pastoral em 2010 devido à sua saúde precária. Nos últimos anos de vida, recusou-se
categoricamente a participar de ordenações episcopais ilegítimas, dando um sinal de comunhão e obediência à Sé
Apostólica. A comunidade diocesana reza ao Senhor para que acolha a alma do Prelado em seu Reino,
concedendo à Diocese de Yongping e a seus fiéis o dom da consolação. (Agência Fides 19/12/2013)
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