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ÁSIA/COREIA DO SUL - Os Bispos: “Coreia, revista-se de luz!”, o Papa
está chegando
Seul (Agência Fides) – “Coreia, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz” (Is, 60,1): com esta citação
do profeta Isaías, os Bispos da Coreia do Sul acolhem, com imensa alegria, o anúncio da visita do Papa Francisco
à Coreia. Francisco visitará a península de 14 a 18 de agosto de 2014, participando do Asian Youth Day (Jornada
mundial da juventude asiática) em Daejeon e celebrando a beatificação de 124 mártires coreanos.
“A visita do Papa é um desejo de muitas Igrejas asiáticas”, afirmam os Bispos, numa mensagem assinada pelo
Presidente do Episcopado, Dom Peter Kang Woo Sun, e enviada à Agência Fides. “A visita de Francisco é para
todo o continente asiático. Será uma forte exortação para “buscar a paz na península coreana” e um
“encorajamento para os jovens asiáticos e para as suas mais profundas aspirações”. Os Bispos fazem votos de que
“todos possam rezar por este evento”, sobretudo apoiando a Igreja de todo o continente asiático, para que saiba
“proclamar a Boa Nova da paz do Senhor Deus e resplandecer a luz e a glória de Cristo, que é a pedra angular”.
Em especial, a vinda do Papa Francisco fará ressoar um apelo especial de fé aos jovens, nota o texto, retomando
ainda o versículo de Isaías: “Jovens asiáticos, levantai, resplandecei a glória dos mártires”. Este é, de fato, o
núcleo central do Asian Youth Day. “Todos os jovens que estarão presentes na Coreia do Sul – e prevê-se que as
adesões à Jornada aumentarão sensivelmente – serão convidados a seguir o exemplo dos mártires e a consagrar
plenamente sua vida ao Senhor”. A presença de Francisco na Coreia e na Ásia, concluem os Prelados, “é um
grande sinal de esperança, de alegria e de paz” e nos convida a todos “à solidariedade e ao amor ao próximo”.
(PA) (Agência Fides 11/3/2014)
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