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ÁSIA/CHINA - Adoração eucarística e sobriedade: convite da diocese de
Han Dan para o ano novo
Han Dan (Agência Fides) – A adoração eucarística de forma comunitária e individual, a ser praticada com grande
devoção, e a adoção de um estilo de vida marcado pela sobriedade, principalmente em certas circunstâncias da
vida eclesial, concentrando-se no autêntico significado das celebrações e da atividade da Igreja: é o convite que a
diocese de Han Dan, na província de Hebei, dirigiu aos sacerdotes, religiosas e todos os fiéis para o ano novo
lunar, recém-iniciado.
Segundo informações apuradas pela Agência Fides, a diocese divulgou um comunicado em que agradece todos
pelo esforço realizado no ano passado em favor das obras de Deus, pelo desenvolvimento da Igreja e pela atuação
de sua missão salvífica. No ano novo, “para dar uma melhor imagem da Igreja à sociedade, testemunhando Cristo,
para reforçar a nossa fé, aprofundar a relação pessoal com o Senhor”, a diocese convida todos a uma intensa
adoração eucarística, comunitária e individual: “cada paróquia e cada comunidade eclesial de base deve, pelo
menos uma vez por semana, organizar uma hora de adoração comunitária”, “porque muitas vezes deixamos Jesus
sozinho na Igreja, sem ninguém”.
O comunicado da diocese prossegue afirmando que em ocasiões como “a consagração de novas igrejas ou salas de
oração, as ordenações sacerdotais ou os votos das religiosas, os matrimônios dos fiéis... e outras atividades da
Igreja, estão todos convidados à sobriedade e à máxima seriedade”, porque “o reino de Deus não é alimento nem
bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Rm 14,17). Assim, conclui o comunicado, “podemos
melhorar a imagem da Igreja na sociedade de hoje, para difundir o Evangelho a todos” de modo eloquente. (NZ)
(Agência Fides 2014/02/27)

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

