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ÁSIA/TAIWAN – Meio século a serviço da Igreja e da sociedade, os
institutos religiosos olham ao futuro
Taipei (Agência Fides) – A celebração dos 50 anos da União Superior dos Institutos Religiosos de Taiwan foi
ocasião para verificar os maiores problemas enfrentados hoje pelos institutos religiosos ativos na ilha e para se
preparar ao Ano da Vida Consagrada, que terá início em toda a Igreja em 30 de novembro, com um novo ardor
missionário. Segundo informações enviadas à Agência Fides, após meio século de caminho, as congregações
femininas de Taiwan associadas à União passaram de 28 em 1964 para 59 hoje. Todas as superioras são
taiwanesas. Em relação aos institutos religiosos masculinos, também presentes no encontro, metade dos superiores
são estrangeiros, mas todavia bem inseridos na cultura e no ambiente locais.
Os institutos religiosos em Taiwan sempre se dedicaram principalmente à educação, à assistência de saúde e ao
serviço social, e hoje devem enfrentar muitos problemas ligados às transformações sociais, analisados durante o
encontro.
Observou-se que a carência de vocações à vida consagrada foi determinada também pela redução da natalidade e
o envelhecimento da população, além do genérico afastamento dos fiéis da Igreja e do aumento dos matrimônios
mistos. Os institutos religiosos fundaram muitas escolas, mas hoje há poucas matrículas inclusive nas escolas
públicas. Assim sendo, os religiosos estão cogitando utilizar seus edifícios para casas de idosos ou outros tipos de
serviço social. Para promover o caminho vocacional, por ocasião do Ano da Vida Consagrada, o Instituto
teológico da Universidade católica de Fu Ren organizará um Seminário de estudos em março de 2015 dedicado à
Vida Consagrada.
Segundo dados do último Catholic Church Directory Taiwan 2012, publicado pela Conferência Episcopal
Regional de Taiwan, há 407 religiosos na ilha, e 1033 religiosas. A comunidade católica (principalmente graças
aos institutos religiosos masculinos e femininos) administra 6 universidades com 57.702 estudantes, 2 escolas
profissionais com 2.972 matriculados, 30 escolas superiores com 59.264 alunos, 11 escolas fundamentais com
7.707 alunos, 155 escolas maternais para 12.840 crianças; 10 hospitais, 6 clínicas e 21 casas de repouso para
idosos. (NZ) (Agência Fides 2014/07/01)
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