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ÁSIA/CHINA – Intensifica-se a formação dos leigos em vista da Quaresma
Pequim (Agência Fides) - Em vista da Quaresma e à luz da Mensagem de Quaresma do Santo Padre - "Ele se fez
pobre para nos enriquecer com a sua pobreza (cf. 2 Cor 8, 9)" - várias comunidades católicas na China
intensificou os seus esforços para a formação dos fiéis leigos, abrindo-se aos não- cristãos .
Segundo informações obtidas pela Agência Fides, mais de 300 católicos da Catedral da Diocese de Wen Zhou, na
província de Zhe Jiang, e cerca de quarenta não-cristãos participaram de um encontro de formação sobre a fé sobr
o tema "Viver uma vida autêntica - a de Jesus ", que teve lugar no dia 28 de fevereiro. Durante o encontro, eles
partilharam um versículo do Evangelho de Lucas (9, 25), porque, como explicou Don Zhong Jin Xing, "somente
conhecendo Jesus, apoiando-se a Jesus, convertendo-se a Jesus, estudando Jesus, seguindo Jesus, confiando em
Jesus, viver dentro Dele, podemos ter uma vida autêntica".
Por fim, os paroquianos guiaram os não-cristãos numa visita à igreja. Durante a quaresma, foram programados
outros encontros deste tipo, que começam no dia 6 de março.
Ao invés, a primeira Carta de S. Paulo aos Coríntios esteve no centro do estudo, da reflexão e da compartilha dos
leigos da paróquia de Jiu Jiang, na província de Jiang Xi, por 5 dias, de 24 a 28 de fevereiro. Cerca de 40 pessoas
seguiram o curso, no final do qual reconfirmaram seu empenho de evangelização com uma fé sempre mais sólida.
A comunidade católica da Catedral da diocese de Tian Jin continua a consolidar os frutos do Ano da Fé com um
salto de qualidade na vida espiritual dos paroquianos. Por este motivo, a jornada de formação da fé de 27 de
fevereiro se concentrou no Catecismo, com uma centena de participantes.
Por fim, cerca de 70 jovens do distrito de Hui Li, na província de Si Chuan, estudaram o Evangelho de Mateus
(5,13-16) de 7 a 10 de fevereiro, para serem “autênticas testemunhas e evangelizadores”. (NZ) (Agência Fides
04/03/2014)

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

