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ÁSIA/COREIA DO SUL - O Arcebispo de Seul: “O Papa na Coréia? Uma
mensagem de esperança para toda a Ásia”
Seul (Agência Fides) – “Uma visita apostólica do Papa Francisco na Coréia seria uma mensagem de esperança
para todos os países da Ásia. Esperamos de coração que possa acontecer. Serviria também para dar uma grande
motivação à Igreja coreana, para continuar a trabalhar na evangelização da Ásia”: é o que declara à Agência Fides
o Arcebispo de Seul, Andrew Yeom Soo-jung, recém-nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Nos últimos dias, o
porta-voz da Sala de Imprensa Vaticana, pe. Federico Lombardi, disse que “uma visita do Papa na Coréia está
sendo estudada e pode acontecer durante o Asian Youth Day, encontro de jovens católicos asiáticos, em programa
em Daejeon, de 10 a 17 de agosto”.
Comentando a possível viagem pastoral, o Arcebispo diz à Fides: “Cada vez que pode, o Papa Francisco sublinha
a necessidade mais urgente da Igreja de hoje: a capacidade de curar as feridas e de aquecer os corações dos fiéis”.
Esta orientação pastoral deve ser contextualizada na Coréia: “A sociedade coreana hoje – nota o Arcebispo – vive
o problema do abismo entre ricos e pobres e a diferença ideológica entre o partido progressista e o conservador.
Estas divisões causam ansiedade e caos na sociedade. Há diferenças também na Igreja católica coreana e muitas
pessoas enfrentam crises de fé. Espero que a visita do Santo Padre à Coréia possa ser para nós uma ocasião para
aprender a superar estas diferenças e a coexistir harmonicamente no amor de Cristo”.
O novo cardeal conclui: “A abordagem pastoral do Papa Francisco é a de sublinhar o ensinamento fundamental da
fé cristã: ajudar o próximo e amar os pobres. Portanto, a missão mais importante da Igreja coreana é cuidar dos
pobres e dos marginalizados. Uma visita do Santo Padre à Coréia levaria grande esperança à Igreja coreana, mas
também a toda a sociedade coreana”. (PA) Agência Fides 3/2/2014)
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