FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/COREIA DO SUL - Bispos coreanos: um novo ano para a Nova
Evangelização
Seul (Agência Fides) - 2013 será um ano dedicado à Nova Evangelização, obra à qual os fiéis se dedicam “com
novo ardor, novo método e novas expressões”: é o que afirmam os Bispos coreanos em diversas Cartas pastorais
enviadas aos fiéis das diversas dioceses, enviadas à Agência Fides. Um tema constante nas missivas enviadas
pelos Bispos é o anúncio, confiado particularmente aos leigos, no Ano da Fé.
Como informado à Fides pela Conferência Episcopal, os Prelados coreanos frisam que “a própria Igreja deve ser
antes evangelizada, para poder evangelizar o mundo”; assim sendo, os fiéis devem “renovar e confirmar a si
mesmos, reforçando a sua fé, para serem testemunhas do Evangelho”. Por isso, as diversas dioceses lançaram
programas para aprofundar e praticar o espírito e os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica e dos
documentos do Concílio Vaticano II, pontos de referência no Ano da Fé. Os Bispos sugerem também que se
reforcem as “Pequenas Comunidades Cristãs” e o empenho pela evangelização da sociedade, baseando-se no zelo
pastoral com as famílias e a juventude.
Em sua carta pastoral, Dom Andrew Yeom Soo-jung, Arcebispo de Seul, afirma que o centro será "a missão da
Nova Evangelização com atenção ao Ano da Fé". O arcebispo sugere aos fiéis cinco pontos para aprofundar: a fé
a partir da Palavra; a fé para crescer na oração; a fé para confirmar os ensinamentos da Igreja; a fé que une na
celebração da Missa; a caridade, fruto da fé. Na carta pastoral de Dom Hyginus Kim Hee-joong, Arcebispo de
Gwangju, se convida os fiéis a viverem o ano de 2013 com o lema "A Igreja: uma família que anuncia o
Evangelho", recordando o lema de 2012 que foi: "A Igreja, uma família em oração". A prioridade, explica o
prelado, será dada ao cuidado pastoral para a família. Dentre outras mensagens, Dom Lázaro You Heung-sik,
Bispo de Daejeon, sublinha que a comunidade "deve se concentrar nos jovens e torná-los protagonistas da vida da
Igreja". (PA) (Agência Fides 7/1/2013)
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