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ÁSIA/CORÉIA - CRESCE O MOVIMENTO “LIFE 31”, GRANDE DEFENSOR DA
VIDA, PARA OS DIREITOS DO NASCITURO, CONTRA O ABORTO E A
EUTANÁSIA.
Seul (Agência Fides) – Continua com sucesso as iniciativas do Movimento “Life 31”, iniciado na Coréia do Sul
em defesa da vida, que conta com a ativa participação da Igreja católica, de numerosos fiéis, sendo presidido por
Dom Lee, Presidente da Comissão para a Família da Conferência Episcopal Coreana.
No dia 25 de maio o Movimento lançou uma mensagem com o título “Vamos promover uma cultura de vida”,
convocando sempre mais pessoas, católicas ou não, a aderirem ao movimento que promove o respeito à vida
desde o momento do concebimento até a morte, contrário a práticas de aborto e eutanásia.
A mensagem recorda que um ser humano deve ser considerado “pessoa” desde o momento em que é concebido
no seio materno: desde esse momento, já é titular de direitos que devemm ser reconhecidos, e o primeiro desses
direitos, antes de tudo, é o inviolável direito à vida que corresponde a todo ser humano. “Não somente as crianças
que estão para nascer, mas também um embrião e um feto, que já são seres humanos”, afirma a mensagem.
Dom Lee sublinhou as tarefas do jovem movimento “Life 31”, constituído na primavera do ano passado durante a
Assembléia Geral da Conferencia Episcopal, e pediu aos católicos para que sejam sensíveis a estas problemáticas,
participando ativamente na campanha para “construir uma nova cultura de vida”.
Recentemente, o Movimento organizou em Seul um “Concerto pela Vida” ao qual participaram, o Núncio
Apostólico em Seul, S.E.R. Dom Giovan Battista Morandini e o Cardeal Stephen Kim, entre outros. Esta
iniciativa obteve o reconhecimento na Coréia e no exterior: o Santo padre João Paulo II enviou uma mensagem de
encorajamento aos católicos coreanos, para que “criem uma nova cultura da vida, inspirada e sustentada pela
confiança que vem da consciência que o Evangelho da Vida, como o Reino de Deus, estão crescendo e
produzindo frutos abundantes”.
Também S.E.R. o Cardeal Crescenzio Sepe, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos enviou
uma mensagem de congratulações a Dom Lee, elogiando a iniciativa como sendo “muito oportuna numa
sociedade onde a vida humana é violada pela legislação desde o momento em que é concebida”.
Atualmente, o Movimento “Life 31” está procurando fazer contatos e intercâmbios em nível nacional e
internacional, com outras organizações e associações que compartilham das mesmas finalidades pela defesa da
vida.
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