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ÁSIA/CHINA - Novo relicário de Santa Teresa de Lisieux na Diocese de Hai
Men
Hai Men (Agência Fides) – Um novo relicário com as relíquias de Santa Teresinha de Lisieux, Padroeira das
Missões, será inaugurado em abril, na Catedral da Diocese de Hai Men (Nan Tong), na província de Jiang Su, na
China continental. Segundo informações enviadas à Agência Fides por fontes da Igreja local, as relíquias foram
reencontradas no ano passado, na arrumação do arquivo diocesano e dos objetos pessoais pertencidos a Dom
Simon Zhu Kai Min, primeiro Ordinário do então Vicariato Apostólico de Nan Tong, e sucessivamente Diocese,
erigida em 1946. Dom Simon Zhu Kai Min foi ordenado no Vaticano por Papa Pio XI em 1926, com o primeiro
grupo de Bispos chineses. Pesquisas detalhadas confirmaram que as relíquias de primeiro grau são de Santa
Teresa do Menino Jesus, e que foram entregues a Dom Zhu durante sua peregrinação a Lisieux em janeiro de
1927, depois da consagração episcopal ocorrida em São Pedro, em 28 de outubro de 1926. O Bispo foi acolhido
pela irmã mais velha de Santa Teresinha que, segundo documentos históricos desejava que um dos primeiros
Bispos de origem chinesa levasse as relíquias da Santa à China para que estivessem perto dos católicos chineses e
incrementassem a missão. Logo que recebeu as relíquias, a Diocese de Hai Men entrou em contato com a Diocese
de Lisieux, recebendo a confirmação sobre sua autenticidade e a aprovação para a construção de um relicário a ser
colocado na Catedral. Ainda na Diocese de Hai Men encontra-se o famoso Santuário mariano pontifício de Lang
Shan, que recebe anualmente milhares de fiéis de toda a China no mês mariano. A Diocese quer que o Santuário
mariano e o relicário de Santa Teresinha sejam, no próximo mês de maio, pontos de referência da devoção
mariana e um novo incentivo na evangelização dos católicos chineses. (NZ) (Agência Fides 2014/03/22)
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