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ÁSIA/CORÉIA DO SUL - O Arcebispo de Seul: "Os mártires coreanos, um
modelo de santidade para os dias hoje "
Seul (Agência Fides) - "A beatificação dos mártires coreanos é uma grande notícia para a Igreja coreana. Estou
cheio de alegria e agradeço a Santa Sé por tal decisão. Gostaria de partilhar esta felicidade com todos aqueles que
trabalharam no processo de beatificação e todos os fiéis que rezam com ardor pela canonização": disse à Agência
Fides o Arcebispo de Seul, Dom Andrew Yeom Soo- jung, futuro cardeal, comentando o êxito da causa de
beatificação dos mártires coreanos. Na verdade, com o novo decreto assinado em 7 de fevereiro, o Papa Francisco
autorizou a Congregação das Causas dos Santos a promulgar o decreto para o martírio dos Servos de Deus Paulo
Yun Ji -chung, leigo, e os 123 companheiros, assassinados por ódio à fé de 1791 a 1888.
O evento, segundo o Arcebispo, tem um grande valor para a Igreja coreana hoje: "Olhando para a história, os
mártires coreanos são grandes modelos de santidade que atravessaram as barreiras de status social e amaram o
próximo sem discriminação de gênero, classe social e religião. Eles eram promotores dos direitos humanos e
desempenharam um papel importante na história de toda a nação coreana. Como estes mártires, somos chamados
a abraçar e amar o outro para tornar o mundo um lugar melhor, mais justo e mais fraterno". Dom Yeom
manifestou "gratidão a todos aqueles que na Coréia, em diferentes níveis, demonstraram interesse neste evento,
especialmente o governo e todas as comunidades e setores da sociedade, incluindo os não-cristãos". (PA)
(Agência Fides 10/2/2014)
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