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ÁSIA/COREIA DO SUL – Um novo ano para a nova evangelização: Carta
pastoral do Arcebispo de Seul
Seul (Agência Fides) – “A Palavra de Deus é uma força motriz da nova evangelização”: por isso é preciso insistir
em todos os âmbitos pastorais em ressaltar a importância da Bíblia: é o que afirma o Arcebispo de Seul, Dom
Andrew Yeom Soo-jung, na nova Carta pastoral para o ano 2014, que acaba de ser difundida no território
diocesano. Como informa uma nota enviada à Fides pelo Escritório de comunicações da diocese de Seul, a Igreja
local propõe a todos os fiéis que tenham uma “relação vital” com a Palavra de Deus, em diversos níveis: com a
leitura e a meditação cotidiana; com a leitura e a compartilha em pequenos grupos; o aprofundamento e os estudos
bíblicos.
Na síntese do texto, enviado à Fides, o Arcebispo reafirma que “a fé é gerada pela Palavra de Deus, semente da
oração, se reforça com os ensinamentos da Igreja e frutifica por meio de ações de amor”.
Por isso, nota Dom Andrew Yeom Soo-jung, “è necessário continuar a trabalhar de modo que em cada um de nós
habite a base de fé que aprendemos e redescobrimos durante o Ano da Fé”. Para entrar no plano concreto, a
Arquidiocese prevê para o novo ano algumas linhas pastorais: evidenciar a “Palavra de Deus” em todos os
âmbitos e programas pastorais; aconselhar aos fiéis à leitura e à meditação cotidiana das Escrituras; convidar os
sacerdotes a colocar sempre Cristo no centro das homilias e da pregação; permanecer sempre no núcleo da Igreja,
que fornece a autêntica interpretação da Bíblia; viver com alegria e com renovada esperança a nova evangelização
da Igreja e do mundo. (PA) (Agência Fides 11/12/2013)
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