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VATICANO - O Card. Filoni ao clero coreano: sejam antes de tudo homens
de oração
Suwon (Agência Fides) – Na tarde de sexta-feira, 4 de outubro, a Catedral de Suwon sediou o encontro do
Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Card. Fernando Filoni, com os sacerdotes coreanos. “O
ancestral do clero coreano é certamente Santo André Kim Taegon, ordenado sacerdote em 1845 e que logo se
tornou mártir da fé, apenas um ano depois da sua ordenação presbiteral – recordou o Cardeal -. A sua breve vida
brilha por três motivos principais: a fidelidade aos princípios da fé aprendidos e vividos na sua nobre família, o
seu profundo desejo de ser sacerdote, para o qual se preparou com decisão e generosidade, o seu testemunho
diante do Mandarino, do Governador e, por fim, diante do Rei, rejeitando toda forma de apostasia… Vocês,
queridos irmãos no sacerdócio, têm deste modo um grande progenitor na estirpe sacerdotal da Igreja na Coreia de
quem podem justamente se orgulhar”.
Inspirando-se no trecho do Evangelho de Lucas (10,1-20), onde se diz que um dia o Senhor chamou a si os seus
discípulos e os convidou em duplas para cada cidade e lugar onde estava para visitar, o Card. Filoni convidou os
sacerdotes a serem, antes de tudo, homens de oração, dimensão que deve anteceder “qualquer atividade humana e
pastoral”, preocupando-se com as vocações, “para que os jovens de hoje sejam os nossos sucessores amanhã no
campo da evangelização e da graça”; e portanto a “terem com si a força de Deus, que não é um raptor, um
predador”; a serem livres das coisas materiais; a serem anunciadores e construtores de paz; a recordarem que a fé
“não é proselitismo, não é uma ideologia; a cuidar do espírito, dando a esperança aos desesperados e indicando
uma vida nova ao que estão no sofrimento e na dor. O Prefeito do Dicastério Missionário concluiu o seu discurso
recomendando aos sacerdotes “a alegria da paternidade espiritual” e fazendo votos de “Bom trabalho, queridos
sacerdotes da Coreia!”. (SL) (Agenzia Fides 04/10/2013)
> LINKS
O texto integral do discurso do Card. Filoni, em italiano:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Filoni_Corea_Sac_IT.doc:
O texto integral do discurso do Card. Filoni, em inglês:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Filoni_Corea_Sac_ING.doc:
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