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ÁSIA/COREIA DO SUL – O novo cardeal Yeom Soo-jung visita pessoas
sem-casa
Seul (Agência Fides) – O Arcebispo de Seul, Andrew Yeom Soo-jung, recém-nomeado cardeal, fez a sua primeira
visita pastoral à Aldeia “Eun-Pyong”, abrigo para sem-casa e marginalizados, administrado pela Caritas de Seul.
Como informam à Fides fontes da Igreja local, a visita, realizada em 19 de janeiro, foi consequência de uma
“promessa”: o Arcebispo queria celebrar na aldeia a missa de Natal, mas não foi possível devido à morte repentina
de um sacerdote diocesano. A Aldeia Eun-Pyong é uma estrutura que acolhe 900 pessoas, dentre os quais doentes
de enfermidades como esquizofrenia, diabetes, epilepsia, mal de Parkinson.
O novo cardeal celebrou uma Santa Missa num clima de acolhimento, fraternidade e compartilha. Participaram da
celebração cerca de 50 pessoas deficientes, em cadeiras de rodas. Dom Yeom centrou sua homilia na “boa nova”:
“Provavelmente, vocês se perguntaram muitas vezes. Por que Deus me faz sofrer? A verdade é que Deus os amou
desde o início. Quero que todos vocês se lembrem sempre que são amados. O Reino de Deus não é em algum
tempo ou algum lugar, mas existe nos lugares onde se ama e se compartilha”.
O Arcebispo visitou os pacientes mais graves um por um, saudando e confortando-os. Assinando o livro dos
hóspedes, escreveu: “Que esta casa possa se tornar o Reino de Deus”. Depois, convidou todos os presentes a rezar
por ele, no novo serviço que o Papa lhe confiou, como cardeal.
O Arcebispo Yeom sempre demonstrou grande atenção nas iniciativas de solidariedade. Em 1986 acompanhou a
criação de um refeitório para pobres perto da estação ferroviária de Yeongdeungpo. (PA) (Agência Fides
24/1/2014)
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