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ÁSIA/CORÉIA DO SUL - A fé é uma âncora para os jovens, em tempos de
crise e desemprego
Seul (Agência Fides) - A fé cristã é um ponto de referência para os jovens coreanos, sendo para eles uma âncora
nos momentos difíceis de crise econômica, desemprego e instabilidade social. É o que emerge de um estudo
recente sobre o tema "A vida de fé dos jovens", realizado pela Comissão para a Pastoral Juvenil da Conferência
Episcopal da Coréia. Conforme referido à Fides pelo Presidente da Comissão, Dom Peter Lee Ki-heon, a pesquisa
realizou um levantamento sobre a vida de fé dos jovens, questionando 91 mil estudantes que frequentam as
escolas católicas em 15 dioceses na Coréia.
"A pesquisa, afirma o Bispo, é importante porque é o primeiro de seu tipo: os resultados serão úteis para melhor
definir o programa da Pastoral juvenil". As perguntas eram sobre quatro áreas: vida pessoal, vida familiar, vida
escolar e social.
Os resultados mostram que os jovens têm uma atitude positiva perante a fé e têm boa compreensão dos
ensinamentos fundamentais da Igreja. Por outro lado, sugerem que a família exerça uma grande influência na vida
de fé dos jovens. Alguns entrevistados afirmaram que a fé os ajuda no estudo e também no comportamento em
relação aos problemas sociais.
Os jovens sul-coreanos vivem o tempo de crise e enfrentam o problema do desemprego crescente. O índice de
desemprego entre os jovens (20-30 anos) afeta 6,7%, muito superior à média nacional que é de 2,9%. Que sejam
tempos difíceis para os jovens (especialmente para os graduados que não conseguem se inserir no mundo do
trabalho), observam as fontes de Fides, o testemunha o sucesso do livro do professor Kim Nan-do, da
Universidade de Seul, intitulado "A juventude é sofrimento", que já vendeu mais de 1,3 milhões de exemplares
em 2011. Jovens coreanos expressam insatisfação, descontentamento, frustração com esta situação, especialmente
na política. Neste contexto, "a fé em Cristo ajuda a ter uma visão de esperança e bênção sobre a vida", concluiu o
Bispo. (PA) (Agência Fides 27/1/2012)
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