Colóquio “Cristianismo na China: Percursos e
proximidades”
Com o Alto Patrocínio da Fundação Jorge Álvares e da Fundação Ajuda à Igreja que
Sofre decorreu em Fátima, em 22 e 23 Novembro de 2003, o Colóquio “Cristianismo
na China: percursos e proximidades”, organizado pela Província Portuguesa da
Congregação do Verbo Divino (SVD) (www.verbodivino.pt).
A iniciativa inseriu-se num vasto conjunto de actividades promovidas para comemorar
a canonização, a 5 de Outubro de 2003, em Roma, por Sua Santidade o Papa João
Paulo II, dos Beatos Arnaldo Janssen e José Freinademetz, o Fundador e um dos
primeiros missionários da SVD, respectivamente, que tiveram como primeiro projecto
missionário anunciar o Evangelho na China.
O Colóquio contou com a presença de especialistas portugueses e estrangeiros nas
áreas da história, missiologia, diálogo interrreligioso e cultural e, na abertura, com o
Presidente da Assembleia da República, Dr. João Bosco Mota Amaral.
Foram as seguintes as conferências e painéis do evento, cujos textos vão em breve ser
publicados:
Conferências:
“Situação actual na China ao nível político e social” – Heitor Romana (ISCSP); “A
querela dos ritos chineses – uma controvérsia com múltiplas faces” – António Martins
do Vale (Universidade Nova); “O papel de Portugal e Macau na evangelização da
China” – Beatriz Basto da Silva (Macau – Coimbra); “Ideal missionário de Arnaldo
Janssen e a sua concretização missionária em José Freinademetz – Wilhelm Mueller,
svd (Roma); “O fenómeno religioso e eclesial na China actual – Paulo Raabe, svd
(China Zentrum – Alemanha).
Painéis:

Diálogo interreligioso: “Bases teológicas e estado da questão – Peter Stilwell
(Universidade Católica Portuguesa); “Budismo: pontos de contacto e perspectivas de
diálogo com o Cristianismo – Domingos Salvado, svd (Japão).
A missão na Ásia hoje e a missão da Ásia para outros continentes: “A Missão na Ásia a
partir da “Ecclesia in Ásia” – Thomas Ascheman, svd (Roma); “A Missão da Ásia para
outros Continentes – Anthony Pates, svd (Steyl – Holanda).
O colóquio foi encerrado com uma Eucaristia, celebrada da Basílica do Santuário de
Fátima, presidida por D. José Policarpo, Cardeal Patriarca.

