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ÁSIA/COREIA DO SUL - Novo vídeo para catecúmenos e descrentes
apresenta as atividades da Igreja Católica na Coreia
Seul (Agência Fides) - Chama-se "A Igreja Católica na Coreia" o novo vídeo de 10 minutos produzido e
distribuído pela Conferência Episcopal da Coreia (Cbck) para apresentar a realidade da Igreja local. Segundo
informações enviadas à Agência Fides pela Conferência Episcopal, o vídeo pretende ser um guia útil
especialmente para aqueles que encontram pela primeira vez a realidade da Igreja Católica como catecúmenos e
descrentes, e querem conhecer notícias essenciais. Na verdade, o vídeo mostra as atividades da Igreja Católica na
Coreia, comprometida a levar a Boa Nova ao mundo e responder às questões fundamentais do nosso tempo.
Depois de um breve panorama sobre a história da Igreja Católica no país asiático e sobre sua introdução sem a
ajuda de missionários estrangeiros, numa maneira única e sem precedentes no mundo, o vídeo descreve a situação
atual da Igreja local e seu papel. São apresentadas as iniciativas em andamento para a partilha do amor, da vida e
da paz, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e os exemplos daqueles que nos precederam na fé.
Na segunda parte, o vídeo apresenta a Conferência Episcopal da Coreia (Cbck) como a organização fundamental
da Igreja Católica na Coreia. Enfim, ilustra os esforços dos Bispos pela unidade dos católicos coreanos: os bispos
reúnem-se regularmente para discutirem juntos as questões de interesse comum, para refletir sobre os deveres
pastorais no âmbito nacional e sugerir as aplicações da Doutrina Social da Igreja. O vídeo pode ser visto no site da
Cbck e seu arquivo digital será distribuído gratuitamente para os grupos que o desejam. (SL) (Agência Fides
25/08/2012)
> LINKS
O vídeo da Cbck: http://youtu.be/eMrEMqchuR0:
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