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ÁSIA/COREIA DO SUL - Peregrinação a pé dos bispos coreanos aos
lugares de martírio
Seul (Agência Fides) – Em 10 de setembro, 21 bispos coreanos realizaram, pela primeira vez, uma peregrinação a
pé aos Santuários dos Mártires de Seul a fim de celebrar o Ano da Fé e o Mês dos Mártires. A Arquidiocese de
Seul proclamou setembro o “Mês dos Mártires” em memória daqueles que deram a vida pelo Evangelho na
Coréia. A memória dos mártires coreanos se celebra em 20 de setembro, em memória dos 103 mártires
assassinados por ódio à fé nas perseguições que se alastraram pelo país em ondas sucessivas de 1839 a 1867.
Segundo informações enviadas à Agência Fides pela Conferência Episcopal Coreana, os bispos foram
acompanhados por cerca de 300 pessoas dentre elas sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos que tiveram a
oportunidade de refletir sobre o espírito do martírio que caracterizou os seus progenitores na fé.
A peregrinação teve início com a oração na capela do Campus teológico, a Universidade Católica da Coreia, onde
se encontram algumas relíquias de Sto. André Kim Taegon (1821-1846), o primeiro sacerdote coreano mártir,
canonizado por João Paulo II em 1984. A seguir, os Bispos percorreram um itinerário passando pelo quartel-geral
da polícia, local da execução dos mártires coreanos; a Catedral de Myeongdong, em cuja cripta estão as relíquias
de nove mártires; o Santuário dos mártires de Seosomun, construído onde sacrificaram suas vidas pela fé 44 dos
103 santos mártires coreanos, muitos servos de Deus e outros mártires católicos da primitiva Igreja coreana; o
Santuário dos mártires de Danggogae: 10 católicos coreanos foram martirizados nesta colina; o Santuário dos
mártires de Saenamteo, onde foram mortos 11 sacerdotes; o Santuário dos mártires de Jeoldusan, assassinados
durante a perseguição Byeonin de 1866. No sepulcro subterrâneo da igreja onde estão custodiadas as relíquias de
28 santos mártires, também foram construídos um museu e uma grande estátua ao ar livre de Sto. André Kim.
(SL) (Agência Fides 14/09/2013)
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