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

http://www.fides.org

ÁSIA/CHINA – A comunidade católica intensifica as obras de caridade e
evangelização em vista do Ano Novo Chinês
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) - Em preparação a Ano Novo Chinês, que será celebrado em 31 de janeiro, a
comunidade católica da China está intensificando as obras de caridade e evangelização, dirigidas especialmente
aos idosos, doentes, pobres, necessitados e as camadas vulneráveis da sociedade. Segundo informações obtidas
pela Agência Fides, os fiéis do Grupo de Caridade de várias paróquias da Diocese de Ji Ning, na Mongólia,
tornaram-se cabeleireiros, cozinheiros, médicos de família e assistentes de limpeza durante suas visitas às Casas
dos Idosos, sem falar dos presentes para o Ano Novo. Guiado pelos sacerdotes, nestes dias estão levando o amor
cristão a estas pessoas solitárias, idosos, idosas e muitas vezs doentes esquecidas até mesmo por seus familiares.
Os sacerdotes e os fiéis voluntários levam também os sacramentos aos católicos.
No último domingo, na paróquia da província de Jiu Jiang da província de Jiang Xi, como na paróquia de Xing
Ping da Província de Shaan Xi, fora distribuídos panfletos sobre o tema da evangelização. Em vez disso, a
paróquia de Dong Hui da diocese de Zhou Zhi, em Shaan Xi, iniciou os preparativos para o Ano Novo com um
curso de formação sobre a evangelização que teve a participação de 400 leigos, de 12 a 14 de janeiro. Durante o
curso, eles compartilhavam textos da Sagrada Escritura e experiências da vida de fé, acompanhados por uma
intensa oração. Após esta "recarga espiritual" foram divididos em 40 grupos e partiram para as aldeias mais
remotas, sob a orientação de 7 sacerdotes e 4 religiosas, para levar a mensagem de Cristo a todos, plantando as
sementes da evangelização na primavera que começa com o Ano Novo Chinês. (NZ) (Agência Fides 2014/01/23)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

