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ÁSIA/COREIA DO SUL - A Igreja ao povo da Coreia do Norte: “Que a paz
esteja com vós”
Seul (Agência Fides) - "A paz esteja com vós": Igreja da Coreia do Sul lança um forte apelo de reconciliação,
solidariedade e fraternidade à população dos “irmãos e irmãs da Coreia do Norte”. É o que consta em uma
mensagem dos Bispos pela “Jornada de Oração pela reconciliação e unidade do povo coreano”, celebrada
domingo, 24 de junho, em todas as Dioceses coreanas. Nas igrejas, como informa à Fides pe. John Bosco Byeon,
Diretor das Pontifícias Obras Missionárias na Coreia, “realizam-se missas especiais pela reconciliação e a paz; em
alguns lugares fazem-se encontros de oração nas praças e procissões, e algumas comunidades fizeram novenas de
preparação, reunindo-se para rezar por nove dias o Terço pela paz”. A mensagem dos Bispos, enviada à Agência
Fides, é assinada por Dom Peter Lee Ki-Heon, Presidente da "Comissão episcopal pela Reconciliação do povo
coreano”. No texto, intitulado “A Paz esteja convosco” (Jo 20,19), os Bispos deploram a distância, o sofrimento e
o escasso diálogo entre as duas Coreias, divididas há mais de 60 anos. Principalmente, a mensagem expressa
profunda preocupação pelas famílias divididas pela fronteira das duas Coreias, que não podem se encontrar há
décadas, com grande sofrimento para todos. Enfrenta-se também a questão dos norte-coreanos que ainda
encontram muitos obstáculos para rever suas cidades natais e suas famílias no Sul. Na conclusão, o Bispo afirma:
“Nosso primeiro dever agora é esperar e rezar para que se alcance um acordo que afaste as obscuras nuvens de
divisão e conflito. Estou certo de que o Senhor responderá se dirigirmos nossa sincera oração Àquele que guia
nossos passos no caminho da paz”. Desde 1965, os católicos da Coreia do Sul organizam a “Jornada de Oração
pela reconciliação nacional” no domingo mais próximo de 25 de junho, o dia em que começou a guerra da Coreia
(1950-53). (PA) (Agência Fides 23/6/2012)
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