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

http://www.fides.org

ÁSIA/COREIA DO SUL - Novo Diretório-Geral sobre a Igreja Católica na
Coreia: uma comunidade que cresce
Seul (Agência Fides) – Uma panorâmica completa sobre as principais atividades da Igreja Católica coreana: o
novo “Diretório-Geral sobre a Igreja Católica na Coreia” (2004-2012), texto que acaba de ser publicado pela
Conferência Episcopal da Coreia, se apresenta como um instrumento útil “para as diversas iniciativas nos vários
serviços e âmbitos da pastoral”, afirma numa nota enviada a Fides Dom Peter Kang U-il, Presidente da
Conferência Episcopal. Na primeira parte, o texto apresenta “a Igreja Católica no mundo”, com os principais
documentos pontifícios, encíclicas, exortações e cartas apostólicas. A segunda parte é dedicada à “Igreja Católica
na Coreia” e apresenta suas principais atividades e estatísticas, atualizadas em dezembro de 2012. Entre os outros
temas tratados, a nova evangelização, a bioética, a pastoral para os refugiados norte-coreanos, a promoção da
causa de beatificação e canonização dos mártires coreanos. A terceira parte contém vários documentos sobre a
história da Igreja Católica na Coreia e sobre as Assembleias Gerais dos Bispos. Também consta o elenco dos
sacerdotes coreanos em ordem cronológica, desde S. André Kim Taegon até aqueles ordenados em 31 de
dezembro de 2012. Segundo os dados contidos no Diretório, a Igreja católica na Coréia cresceu muito nos últimos
anos, alcançando 10,3% da população (5,3 milhões de católicos em 50 milhões de habitantes), com um aumento
no ritmo de 2-3% por ano na última década.
Se o número de católicos aumentou e a Igreja coreana tem ainda muitas vocações, permanece central o desafio da
formação dos fiéis, antes e depois do batismo, para que se entenda plena e profundamente o conteúdo da fé. A
Igreja coreana está crescendo também na “missão ad gentes”: diversos bispos enviam padres como “fidei donum”
à América Latina, Ásia e África. (PA) (Agência Fides 30/9/2013)
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