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ÁSIA/COREIA DO SUL - Natal dedicado à “nova evangelização”, no
espírito do Concílio Vaticano II
Seul (Agência Fides) - A festa do Natal é para a Igreja católica coreana uma oportunidade para refletir e relançar o
espírito da “Nova Evangelização”: é o que emerge das Cartas Pastorais que os Bispos coreanos difundiram em
suas Dioceses no início do Advento, convidando os fiéis a empenhar-se pela nova evangelização com uma
“ardorosa vida de fé”.
A Conferência Episcopal da Coreia informou a Agência Fides que os documentos dos Bispos diocesanos
recordam o 50° aniversário da abertura do Concílio Vaticano II (em 2012) ressaltando a importância da nova
evangelização em conformidade com o espírito Conciliar.
Em sua carta pastoral intitulada “Nova Evangelização em uma nova era, recordando o espírito do Concílio
Vaticano II”, o Cardeal Nicholas Cheong Jinsuk, Arcebispo de Seul, afirma que o Concílio Vaticano Segundo é
“uma bússola essencial para resolver os problemas da nossa sociedade atual”. A carta convida os fiéis a “tomar a
iniciativa da nova evangelização com base no espírito comunitário do Concílio Vaticano II”.
Em sua carta pastoral intitulada “A Evangelização a partir da família”, Dom Hyginus Kim Hee-joong, Arcebispo
de Gwangju, declara: “Em 2012, por ocasião do 75º aniversário de sua instituição, a Arquidiocese de Gwangju
quer fazer um esforço maior na evangelização da família, como sólida base para a nova evangelização”. O
Arcebispo anuncia que 2012 será para a comunidade local “O Ano da família”, auspiciando que as famílias cristãs
possam crescer na fé, no testemunho e no anúncio do Evangelho.
Dom Thaddeus Cho Hwan-kil, Arcebispo de Daegu (que comemora em 2011 o centenário de instituição do
Vicariato Apostólico de Daegu) convida os fiéis a rezar continuamente e a contribuir concretamente na construção
da Igreja local, engajando-se na missão.
(PA) (Agência Fides 1/12/2011)
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