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

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA – Rumo ao Natal engajados na caridade cristã e na
evangelização
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – Como todos os anos, a comunidade católica chinesa está intensificando seu
caminho rumo ao Santo Natal no sinal da caridade cristã e da evangelização. Segundo informações apuradas pela
Agência Fides, as comunidades estão mobilizadas para visitar as famílias carentes, os idosos, os doentes em
hospitais e orfanatos, sem fazer distinções entre católicos e não católicos, levando a todos seu testemunho e votos
da paz que provêm do Natal do Senhor. Muitas paróquias estão também preparando cantos natalinos e o pároco de
Peng Jiazhai de Xi Ning destaca seu significado particular: “Devemos contar o Natal do Senhor no modo melhor,
porque muitos não cristãos vão à igreja na noite de Natal, como todos os anos, e para nós, este é o momento
propício para a evangelização”.
Já chegou à nona edição o “Charity Party for Christmas” promovido pela Jinde Charities, instituição caritativa
católica chinesa. Realizou-se no dia 14 de dezembro e recolheu mais de 500 mil Yuan (equivalentes a 75 mil
euros) que serão destinados às crianças das famílias pobres (para as despesas cotidianas), aos órfãos com
deficiências (para comprar instrumentos de reabilitação) e às crianças das famílias contagiadas pela Aids (para
que retornem à escola). A noite de beneficência já “se transformou em uma janela de fé e de evangelização”,
confirmam os participantes. Mais de 400 empresários e embaixadores, católicos e não católicos, chineses e
estrangeiros, participaram com generosidade do evento. Estavam presentes também autoridades civis que
apreciaram a iniciativa de beneficência e a obra caritativa realizada pelos católicos, e contribuíram com doações.
(NZ) (Agência Fides 2013/12/20)
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