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ÁSIA/CHINA - SARS: CATÓLICOS SE OFERECEM PARA OS HOSPITAIS,
COLETA ENTRE OS FIÉIS DAS CINCO RELIGIÕES CONTRA O MAL NA
PROVÍNCIA DOS HEBREUS
ShiJiaZhuang (Agência Fides) – As religiões na China estão dando um precioso contributo na luta contra a Sars.
Segundo informações enviadas á Agência Fides da redação de Faith (XinDe), o boletim católico chinês mais
difuso na China, em 8 de maio os representantes das cinco maiores comunidades religiosas chinesas (católicos,
budistas, protestantes, muçulmanos e taoistas) da província dos Hebreus, entregaram a coleta de 90.000 yuan
(mais de 10.000 euros) aos responsáveis pela secretaria provincial dos Afares éticos e religiosos. As ofertas
recolhidas entre os fiéis das cinco religiões são destinadas aos doentes e ao pessoal hospitalar que combate a Sars.
Além do sustento material, a comunidade católica se mobilizou também em ações concretas. Diversos sacerdotes
e religiosas escreveram aos superiores dando a sua disponibilidade para “partir para a primeira fila”, isto é, a atuar
e oferecer assistência espiritual nos hospitais onde se atendem pacientes de Sars.
Don Liu Bao Cai, da cidade de Cheng De, na província dos Hebreus, disse para a Agência Fides: “Sou um fiel.
Tenho um dever e uma responsabilidade indeclinável. Estou pronto para partir em cada momento para oferecer o
serviço espiritual e levar os Sacramentos aos pacientes com a Sars”. três sacerdotes do seminário dos hebreus
escreveram um manual específico de animação intitulado “Praticar o amor cristão, combater a Sars”.
Na província dos hebreus existem já 14 irmãs enfermeiras que pediram para ser mandadas no hospital onde estão
se recuperando os doentes de SARS. Li Ting, Li Hai Yan, Zheng Giu Ju, três irmãs da congregação das pequenas
Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus, partiram para desenvolver este serviço. Irmã Li Hai Yan disse à redação
de Faith: “Sendo uma enfermeira católica, neste momento de crise é um dever para mim ir adiante no combate
contra a Sars, para salvar vidas humanas. Fiz esta escolha porque é uma ótima ocasião para praticar uma
dedicação total e o amor autêntico”. Sr. Huang Su Ying, outra religiosa da mesma congregação, disse: “ O nosso
carisma é seguir um caminho em direção à santidade no interior da comunidade, e dar glória a Deus fora dela,
salvando os outros. A luta contra a Sars é uma ótima frente para praticar a caridade cristã. Neste serviço se
exprime o nosso espírito e o nosso carisma”. O gesto da comunidade católica foi apreciado pelas autoridades
locais e pelo Departamento Sanitário. (Agência Fides 19/05/2003 – linhas: 34; palavras: 440)
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