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ÁSIA/COREIA DO SUL - Papa Francisco à Arquidiocese de Seul: “Os
mártires como via de fé e de evangelização”
Seul (Agência Fides) – O Papa Francisco “reza para que o Mês dos mártires possa ser para os peregrinos uma
oportunidade para reavivar a fé em seus corações e para se empenhar mais plenamente na tarefa urgente da
evangelização”: como referido a Fides pela Arquidiocese de Seul, este é o auspício expresso pelo pontífice numa
carta enviada ao Arcebispo, Dom Yeom Soo-jung e à comunidade católica, por ocasião do “Mês dos Mártires”. A
Arquidiocese, de fato, proclamou o mês de setembro “mês dos mártires”, convidando os fiéis a refletirem,
rezarem e aprofundarem o significado do martírio na própria história pessoal e comunitária. No “Martirológio
Romano”, de fato, a memória dos mártires coreanos se celebra em 20 de setembro, quando se recordam 103
mártires na Coreia, entre os quais os santos André Kim Tae-gon, sacerdote, Paulo Chong Ha-sang e
companheiros, três bispos, oito sacerdotes e todos os outros leigos. Para o “Mês dos mártires”, a Arquidiocese de
Seul definiu “vias de peregrinação” que ligam as igrejas comemorativas e locais sacros dentro da cidade, ativando
assim especiais “rotas dos mártires” que os fiéis poderão percorrer. A cerimônia de abertura, centralizada sobre o
tema “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (Jo, 14,6), será realizada na Catedral de Myeongdong , em 2 de
setembro. Como referido a Fides, na carta enviada o Papa Francisco espera que “todos aqueles que participarão
das peregrinações neste mês, auxiliados pelas orações e pelo exemplo dos mártires, aprofundem a própria
comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que sacrificou a sua vida, graças a quem nós possamos compartilhar o
inestimável dom da vida eterna”. Por fim, o Papa confia todos os peregrinos “à poderosa intercessão de Maria,
Mãe da Igreja, e às orações dos mártires da Coreia”. (PA) (Agência Fides 29/8/2013)
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