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ÁSIA/COREIA DO SUL – O Arcebispo de Seul: “Graças e bênçãos aos
nossos irmãos da Coreia do Norte”
Seul (Agência Fides) – A resposta às ameaças de guerra são “abundantes graças e bênçãos a nossos irmãos,
divididos, da Coreia do Norte”: é o que afirma, em mensagem pascal, o Arcebispo de Seul, Dom Andrew Yeom
Soo-jung, auspiciando que a paz possa sempre triunfar na península coreana. A mensagem, enviada à Agência
Fides, chega num momento de alta tensão política e militar entre as duas Coreias. Recordando que “o amor e a
paz do Senhor Ressuscitado inundaram o mundo de alegria pascal”, o Arcebispo convida todos a “rezar por quem
sofre de dores materiais e espirituais”, e, sobretudo, “pelos irmãos da Coreia do Norte”. “Com a ressurreição de
Jesus Cristo, Deus evidencia que a morte não é o fim, mas um novo início: passamos das trevas à luz, da morte a
uma nova vida”. Esta “nova vida” que o Arcebispo faz votos a todo o povo coreano, no Norte e no Sul,
invocando: “Vivemos em um momento em que a paz é necessária que nunca, e nós, cristãos, devemos nos tornar
instrumento para levar a paz de Jesus ao mundo. Nosso país está distante da paz, devido a uma situação política
instável e à disputa com a Coreia do Norte. O que temos que fazer para sermos instrumentos de paz? Devemos
crer na Ressurreição de Cristo e viver a Ressurreição. Permanecer em Cristo com a profunda fé, diante do mal e
da dor, significa assimilar a agonia do próximo e ajudar os outros a levar a sua cruz”. O Arcebispo frisa que a
atualidade da Ressurreição, que não é “apenas um evento ocorrido no passado”: “O Senhor ressuscitado está
conosco neste momento. Se crermos em sua presença, tudo poderá ser mudado, nada é impossível a Deus”. “O
amor de Deus e a paz estejam com todos vocês e com toda a Coreia”, conclui a mensagem. (PA) (Agência Fides
3/4/2013)
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