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Dia de Oração pela Igreja na China 
24 de Maio 

       Testemunhas da Esperança 
 

      INTRODUÇÃO 
 

O dia de oração pela Igreja na China foi instituído pelo Papa 
Bento XVI na "Carta aos católicos da República Popular da China", 
em 2007, e é celebrado no dia 24 de maio – festa de «Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos»: 

«Encorajo-vos a celebrar [o dia de oração] renovando a vossa comunhão de fé em Jesus nosso 
Senhor e fidelidade ao Papa, e rezando para que a unidade entre vós se torne mais profunda 
e mais visível. Recordo-vos o mandamento que Jesus nos deixou, amar os nossos inimigos e 
rezar por aqueles que nos perseguem, assim como o convite do apóstolo S. Paulo: «Recomendo, 
pois, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e acções de graças por todos os 
homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, a fim de que levemos 
uma vida serena e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante 
de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 
conhecimento da verdade.» (1Tim 2:1-4) 

Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, é venerada com grande devoção no Santuário Mariano em 
Sheshan, perto de Xangai. Essa a razão pela qual o Papa escolheu o dia 24 de Maio para ser o dia de 
Oração pela Igreja na China. 
 
 
 

A PALAVRA DE DEUS       Evangelho de São Lucas 1:44-55 
 

Maria disse, então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada 
todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se 
estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e 
dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos 
encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua 
misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre.»

 HOMILIA / TESTEMUNHA 

MENSAGEM DO SANTO PADRE PAPA FRANCISCO 
 

Quando a Igreja assinala um Dia de Oração pela Igreja na China, o Papa Francisco assegurou aos 
católicos chineses a proximidade da Igreja universal: “Queridos irmãos e irmãs católicos na China, 
desejo assegurar-vos que a Igreja universal, da qual sois parte integrante, partilha as vossas esperanças 
e vos apoia nas provações da vida. Ela acompanha-vos com a oração por uma nova efusão do Espírito 
Santo, para que em vós possam resplandecera luz e a beleza do Evangelho, poder de Deus para a 
salvação de quem acredita”. O Papa Francisco rezou: “Confiemos à orientação e proteção da nossa Mãe 
Celeste os pastores e fiéis da Igreja Católica neste grande país, para que sejam fortes na fé e sãos na 
unidade fraterna, testemunhas alegres e promotores de caridade e de esperança, e bons cidadãos”. 
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Para esta ocasião, o Santo Padre (Bento XVI) 
escreveu a "Oração a Nossa Senhora de 
Sheshan", para ser rezada por toda a Igreja 
 
Virgem Santíssima, Mãe do Verbo encarnado  
e Mãe nossa, venerada com o título  
de «Auxílio dos Cristãos»  
no Santuário de Sheshan, 
para o qual, com devoto afecto,  
levanta os olhos toda a Igreja  
que está na China, 
vimos hoje junto de Vós implorar  
a vossa protecção. 
Lançai o vosso olhar sobre o Povo de Deus  
e guiai-o com solicitude materna 
pelos caminhos da verdade e do amor,  
para que, em todas as circunstâncias, 
seja fermento de harmoniosa convivência  
entre todos os cidadãos. 
 
Com o «sim» dócil pronunciado em Nazaré,  
Vós consentistes que o Filho eterno de Deus 
encarnasse no vosso seio virginal 
e assim desse início na história  
à obra da Redenção, 
na qual cooperastes depois  
com solícita dedicação, 
aceitando que a espada  
da dor trespassasse a vossa alma, 
até à hora suprema da Cruz,  
quando no Calvário permanecestes 
de pé junto do vosso Filho,  
que morria para que o homem vivesse. 
 
Desde então tornastes-Vos, de forma nova, 
Mãe de todos aqueles que acolhem na fé  
o vosso Filho Jesus e aceitam segui-Lo 
carregando a própria Cruz sobre os ombros. 
Mãe da esperança, que na escuridão  
do Sábado Santo caminhastes, 
com inabalável confiança, ao encontro da 
manhã de Páscoa, 

concedei aos vossos filhos a capacidade 
de discernirem em cada situação, 
mesmo na mais escura, os sinais 
 da presença amorosa de Deus. 
 
Nossa Senhora de Sheshan, 
sustentai o empenho de quantos na China 
continuam, no meio das canseiras diárias,  
a crer, a esperar, a amar, 
para que nunca temam falar de Jesus  
ao mundo e do mundo a Jesus. 
Na imagem que encima o Santuário,  
levantais ao alto o vosso Filho, 
apresentando-O ao mundo  
com os braços abertos em gesto de amor. 
 
Ajudai os católicos a serem sempre 
testemunhas credíveis deste amor, 
mantendo-se unidos à rocha de Pedro 
 sobre a qual está construída a Igreja. 
Mãe da China e da Ásia, rogai por nós  
agora e sempre. Amen. 

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE SHESHAN 
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ORAÇÃO UNIVERSAL 
 

Presidente: "Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra, porque revelastes aos pequeninos os 
mistérios do reino..." o teu Filho, Jesus Cristo, gritou 
de alegria quando os setenta e dois discípulos 
voltaram entusiasmados da sua missão de pregar o 
Evangelho. Esperamos que Ele se regozije com os 
esforços de tantos e tantas em todo o mundo que 
hoje dão testemunho do Evangelho, vivem a sua fé, 
e partilham a boa nova de Jesus, particularmente na 
China. Daí o nosso pedido: 
 

R/ Pai Misericordioso: Dai-lhes força e coragem! 
 
 
 

 Leitor: Pela Igreja em todo o mundo; que seja um sinal visível de unidade; e pela Igreja na China; que 
persevere em testemunhar a fé.  R/ 

 Leitor: Pelos bispos, sacerdotes, religiosos, mulheres e homens no ministério do evangelho, 
particularmente na China: mantem e aprofundai a sua fé. Dai-lhes criatividade e coragem para levar o 
Evangelho de Jesus Cristo à sociedade chinesa.  R/ 

 Leitor: Pedimos pela unidade da Igreja da China: fortalecei o espírito de reconciliação, curai todas as 
feridas do passado para superar a divisão e o ressentimento. Fortalecei na unidade todos os crentes em 
toda a Igreja Católica.   R/ 

 Leitor: Pelas muitas pessoas de boa vontade na China e em todo o mundo: o amor que demonstram é um 
presente da vossa graça. Proporcionai-lhes um encontro com o Evangelho através do ministério da Igreja, 
para que possam reconhecer esta fonte e lutar ainda mais intensamente por um mundo cheio de paz e 
justiça.   R/ 

 Leitor: Deus de amor, protector e providente: rezamos pelos nossos irmãos e irmãs que vivem na China. 
Dai força aos cristãos que não vos podem adorar em lugares públicos. Fortalecei aqueles que falam o 
Vosso nome em público e enfrentam dificuldades para testemunhar abertamente a sua fé.   R/ 

 Leitor: Protegei o Vosso povo ao lerem a Vossa palavra sob as luzes cintilantes da noite. Lembrai-lhes que 
são vistos, conhecidos e amados por aquele que os criou e que criou o mundo. Fortalecei-os com o 
conhecimento de que são recordados em oração.  R/ 

 Leitor: Concedei a todos os políticos do mundo, especialmente aos responsáveis da República Popular da 
China, sabedoria e prudência, um coração atento e respeitador dos direitos humanos e da dignidade de 
cada ser humano, especialmente ao seu próprio povo.   R/ 
 

Presidente: Senhor misericordioso, é um grande dom podermos viver e professar livremente a nossa fé. 
Agradecemos-vos do fundo do nosso coração. O amor de Deus e do próximo obriga-nos a fazer bom uso 
desta liberdade para proclamar corajosamente o Evangelho a todas as pessoas. Estamos prontos para 
este ministério, abençoai-nos por ele. Isto Vos pedimos por Cristo nosso Senhor.   R/ Amém. 
 

PAI NOSSO 
 

ORAÇÃO FINAL 
Deus nosso Pai, aceitai as orações e ofertas dos vossos crentes, especialmente os que vivem na China. 
Olhai para os muitos sacrifícios e todo o sofrimento que as pessoas suportam por causa do Vosso nome. 
Aceitai a sua lealdade e devoção e deixai-os alcançar a vida na glória do céu.  
Juntamente com "Maria, Mãe da Igreja" e "Auxílio dos Cristãos" pedimos-vos: dá paz e liberdade a todos 
os povos do mundo para que possam servir-vos fielmente e trabalhar com amor pelos seus semelhantes. 
Dai às testemunhas da fé e a todos nós uma fé profunda, uma esperança alegre, e um amor sacrificial. 
Isto Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor.   R/ Amém 
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BÊNÇÃO FINAL 
Presidente: Que o Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Que o Senhor aumente a vossa fé, para que se torne uma fonte ainda 
mais forte de amor e alegria para vós e para todas as pessoas que vos 
são queridas e importantes. 
Que o Senhor vos abençoe e vos encoraje! 
Que o Senhor vos dê um impulso irreprimível, através da pregação do 
seu Evangelho, para encorajar as pessoas e dar-lhes força para amar, 
vontade de fazer sacrifícios e, sobretudo, uma alegria contagiosa. 
Que o Senhor vos abençoe e vos fortaleça! 
Que o Senhor esteja convosco nos tempos sombrios e vos ajude a 
encontrar respostas às vossas perguntas e a saber que um dia entrareis 
em comunhão com Ele na vida eterna. 
Abençoe-vos e a todos os nossos irmãos e irmãs na China, sim, em 
todo o mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo.   
R/ Amém. 
 
 

 

Estatísticas da Igreja Católica na China – 2020 
 

Os seguintes números sobre a Igreja Católica na China Continental em 2020 baseiam-se em dados do 
Centro de Estudos do Espírito Santo (HSSC) da Diocese de Hong Kong, que mantém estatísticas sobre a 
Igreja Católica na China Continental.  

 
Fiéis O número total de católicos, incluindo tanto a Igreja oficial (registrada) 

como na comunidades não registradas, é de cerca de 10 milhões. 
São cerca de 6 milhões de católicos na Igreja oficial, de acordo com 
estatísticas estatais. 

Dioceses 146 dioceses (115 dioceses e 31 outras circunscrições eclesiásticas).  
Apenas 102 são reconhecidas pelo Governo. 

Bispos 99 Bispos: 
72 bispos na igreja official/registrada (66 em exercício) 
27 bispos na igreja não registrada (14 em exercício). 
Desde Setembro de 2018 todos os bispos chineses são reconhecidos pelo 
Papa. 

Padres Cerca de 4.000 no total (o número de novos padres não oficiais e daqueles 
que se recusam a registar-se oficialmente não está disponível). 

Seminários e 
Seminaristas 

Dos 10 seminários maiores originários da Igreja oficial da China 
continental, apenas seis continuam a funcionar, embora as agências 
governamentais continuem a relatar nove. Nestes 6 seminários maiores há 
cerca de 350 seminaristas pertencentes à Igreja oficial (registrada). A este 
número devem ser acrescentados cerca de 70 seminaristas da igreja não 
registrada. 

Irmãs As Irmãs religiosa são 4,600. Destas, Aproximadamente 3,250 na igreja 
oficial (registrada)pertencendo a 87 Congregações; e 1,350 na igreja não 
registrada em 40 Congregações. 

Igrejas São mais de 6,000 as igrejas e oratórios – de acordo com estimativas 
oficiais. 

 
 


