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ÁSIA/CHINA - 25 anos de sacerdócio de alguns dos primeiros sacerdotes
ordenados depois da revolução cultural
Zhou Zhi (Agência Fides) – Mais de 4 mil fiéis da província de Shaan Xi, na China continental, participaram, nos
últimos dias, de uma solene celebração pelos 25 anos de sacerdócio de 8 sacerdotes da diocese de Zhou Zhi. A
celebração foi um intenso momento de ação de graças ao Senhor e um forte apelo à importância do caminho
vocacional e da evangelização. Os 8 sacerdotes festejaram o XXV aniversário foram os primeiros a ser ordenados
após a revolução cultural, no momento da reabertura do governo da Igreja, na década de 80 do século passado.
Segundo as informações recebidas pela Agência Fides, mais de cinquenta sacerdotes concelebraram, e cerca de
cinquenta freiras, de diferentes congregações chinesas (Sagrado Coração, sagrado Coração de Nossa Senhora da
China, Congregação de Nossa Senhora), participaram da celebração. O Bispo que presidiu a Missa lembrou, na
homilia, o percurso vocacional dos sacerdotes comemorados, evidenciando o “momento histórico” de sua
ordenação, ocorrida na época em que a Igreja na China, depois de reaberta, estava carente de recursos humanos e
espirituais. Com a sua ordenação, estes 8 sacerdotes se tornaram a força vital para a vida da Igreja local, em
contínua busca de seu caminho, à luz da fé e da evangelização.
Ao reencontrarem-se juntos diante do Senhor e de Nossa Senhora para agradecer pelo caminho e os frutos
recolhidos nestes 25 anos, os 8 sacerdotes renovaram seu compromisso de continuar a desempenhar, com ainda
mais dedicação, o ministério pastoral. Com efeito, depois da celebração eucarística e a festa, se retiraram em retiro
espiritual por uma semana, a fim de renovar suas energias para prosseguir a missão. (NZ) (Agência Fides
2014/01/28)
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