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ÁSIA/COREIA DO SUL - Evangelização: uma prioridade no Ano da Fé
Seul (Agência Fides) – No Ano da Fé, a prioridade para a Igreja é a evangelização. Foi o que reiterou Dom Yeom
Soo-jung, Arcebispo de Seul, num encontro com o clero da sua arquidiocese. Diante de uma assembleia de mais
de 550 sacerdotes (num total de 700 padres da diocese), o Arcebispo afirmou: "A coisa mais importante hoje é a
evangelização da nossa Igreja. Se não partirmos de nós mesmos, o que tentamos pregar perde significado. É
essencial para a nossa própria Igreja mudar e reformar-se continuamente em Cristo". Como refere uma nota
enviada a Fides pelo Secretariado da Arquidiocese, o encontro se realizou em 26 de fevereiro, e foi centralizado
no tema da “comunicação dentro da diocese”, considerado uma passagem crucial para a vida da Igreja local. O
encontro se insere entre as iniciativas que a Igreja na Coreia do Sul ativou para o Ano da Fé.
Como Fides verificou com Pe. Thaddaeus Lee Ki-rak, Secretário executivo da Conferência Episcopal, o lema que
a Igreja coreana escolheu para viver o Ano da Fé é "Principium quidam fides, finis vero caritas", frase de Sto.
Inácio de Antioquia que significa "O princípio certo é a fé, mas o fim é a caridade". "Esperemos que este lema
possa ser um guia para a vida da nossa Igreja", afirma numa nota enviada a Fides pe. Thaddaeus Lee Ki-rak.
"Necessitamos desenvolver uma atitude que nos ajude a levar avante a nossa missão com alegria e fidelidade: isso
será uma resposta auspiciável ao Ano da Fé, em que somos chamados a fazer o melhor para a Nova
evangelização, nova em ardor, métodos e expressão", conclui a nota. (PA) (Agência Fides 28/2/2013)
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