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ÁSIA/CHINA – Ano Novo chinês: ocasião para a pastoral vocacional e para
a evangelização
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – São diversas as comunidades católicas chinesas do continente que aproveitam
as férias de inverno e os dias de festa do Ano Novo para organizar iniciativas de formação destinadas aos jovens,
aos trabalhadores migrantes, aos estudantes e aos jovens casais, para a animação vocacional, evangelização e
testemunho de fé.
Segundo as informações coletadas pela Agência Fides, mais de 500 fiéis da diocese de Zhou Zhi, na província de
Shaani Xi, participaram dos encontros de formação bíblica de 23 a 25 de janeiro. Entre eles há migrantes e
estudantes universitários que voltam para casa para o Ano Novo, mas também camponeses, nesta estação livre do
trabalho da terra.
Guiados por sacerdotes e religiosos, rezaram e estudaram juntos as Sagradas Escrituras e participaram da
celebração dos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia. Durante o mandato missionário que concluiu os
encontros, manifestaram o seu desejo e sua disponibilidade para a missão e para ser testemunhas de Cristo na
sociedade.
Os jovens da Diocese de Nan Chong, na província de Si Chuan, refletiram sobre o tema da vocação, no dia de 25
de janeiro, quando a Igreja recorda a conversão de São Paulo, referindo-se à vocação do Apóstolo. Os sacerdotes
que os acompanharam contaram seu caminho vocacional, incentivando-os a responderem generosamente ao
chamado do Senhor.
De 24 a 26 de janeiro os casais jovens da paróquia de Da Bei, na diocese de Tai Yuann, partilharam a experiência
matrimonial do grupo chamado "Companheiros de Cristo". Com esta iniciativa quiseram promover o valor da vida
e do matrimônio cristão, ajudando os jovens casais a darem testemunho de sua fé na vida cotidiana. (NZ)
(Agência Fides 2014/01/30)
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