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ÁSIA/CORÉIA DO SUL - A IGREJA COREANA PROMOVE AS COMUNIDADES
ECLESIAIS DE BASE COMO INSTRUMENTO PARA EVANGELIZAR A PARTIR
DA PALAVRA DE DEUS E DA VIDA EM COMUNHÃO
Seul (Agência Fides) – Promover as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) na Coreia, como meio de
evangelização dos leigos e das famílias: é a intenção de alguns Bispos coreanos, que convidaram recentemente na
Coreia alguns sacerdotes e leigos provenientes de diversos Países do mundo para explicar a estrutura, a
espiritualidade e o funcionamento das CEBs.
“Quando as pessoas me perguntam porque temos necessidade das CEBs a minha resposta é: porque é um modo
eficaz, segundo minha própria experiência, de comunicar o amor de Deus ao nosso próximo. Não podemos nunca
esquecer a dimensão comunitária da Salvação”, disse Pe. Arthur, da diocese de Mangala (Índia), convidado pelos
Bispos coreanos.
“Muitos leigos pensam hoje que o trabalho de evangelização não lhes dizem respeito, mas sim ao clero e aos
religiosos. Esta ideia é errada. Todos somos chamados a anunciar o Evangelho e as CEBs constituem uma
modalidade válida para realizar esta missão que Deus nos confiou”, disse Pe. Arthur.
O sacerdote explicou as pilastras da CEB: partilha da Palavra de Deus, aprofundamento do ensinamento da
Igreja, encontro com o próximo para desenvolver uma profunda comunhão. “ Frequentemente vivemos a vida
cristã em modo individual. Na verdade, é através do encontro, do amor, da partilha que podemos crescer na fé. As
CEBs podem contribuir para tudo isso”.
“Aquilo que desejamos é revitalizar a comunidade cristã a partir da Palavra de Deus e da vida em comum”,
explicou Dom Peter Kang U-il, Bispo de Jeju, um dos Bispos promotores das CEBs na Coreia.
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