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ÁSIA/CORÉIA DO SUL - Apresentado o Instrumentum Laboris da próxima
Assembléia da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, que se
realizará em agosto com o tema “A Família asiática por uma cultura da
vida”
Seul (Agência Fides) - Foi apresentado o Instrumentum Laboris da 8ª. Assembléia Plenária da Federação das
Conferências Episcopais Asiáticas (Fabc), que se realizará de 17 a 22 de agosto em Taejeon, na Coréia do Sul,
com o tema “A Família asiática por uma cultura da vida”. O documento foi enviado a todos os membros da Fabc,
como base para reflexão e discussão.
A primeira parte do documento ilustra um quadro da “Situação Pastoral da família na Ásia”, com as tradições e
valores da família asiática, suas variedades e formas, e em especial, os problemas das famílias nas áreas urbanas e
rurais.
A segunda parte é uma reflexão teológico-pastoral elaborada segundo a Sagrada Escritura e os princípios da
Doutrina Social da Igreja, que define a família, “Santuário de amor de vida, harmonia e comunhão”, e aprofunda
os temas da vocação e missão na família do Terceiro Milênio, numa era de globalização cultural, de grandes
transformações sociais, diante da difusão, também na Ásia, de práticas como aborto e divórcio, que ameaçam a
unidade das famílias.
A terceira parte do Instrumentum Laboris é dedicada às “Recomendações Pastorais para o serviço às famílias”, e
se concentra não só na formação pré-matrimonial, mas também na evangelização das famílias, na fé e na
formação, especialmente em famílias pobres. O documento apresenta também as linhas-guia pra grupos de
discussão.
As Conferências Episcopais que integram a Fabc são as de Bangladesh, Coréia, Filipinas, Índia, Indonésia, Japão,
Laos-Camboja, Malásia-Cingapura-Brunei, Mianmar, Paquistão, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Vietnam. Os
membros associados são: Hong Kong, Cazaquistão, Quirguistão, Macau, Mongólia, Nepal, Sibéria, Tajiquistão,
Turcomenistão, Uzbequistão. (PA) (Agência Fides 10/5/2004)
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