
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
 AOS COREANOS ANTES DA

VIAGEM APOSTÓLICA À REPÚBLICA DA COREIA

 

Amados irmãos e irmãs!

Daqui a poucos dias, com a ajuda de Deus, estarei no meio de vós, na Coreia. Agradeço-vos
desde já a vossa hospitalidade, enquanto vos convido a rezar juntamente comigo, a fim de que
esta viagem apostólica dê bons frutos para a Igreja e para a sociedade coreana.

«Levanta-te, resplandece!» (Is 60, 1): com estas palavras, que o profeta transmitiu a Jerusalém,
também eu me dirijo a vós. É o Senhor que vos convida a acolher a sua luz, a recebê-la no
coração, para a reflectir numa vida repleta de fé, de esperança e de amor, cheia da alegria do
Evangelho.

Como sabeis, viajarei por ocasião da sexta Jornada Asiática da Juventude. De modo particular
aos jovens, transmitirei o apelo do Senhor: «Juventude da Ásia, desperta! A glória dos mártires
resplandece sobre ti!». A luz de Cristo ressuscitado brilha como num espelho, no testemunho de
Paul Yun Ji-chung e dos seus 123 companheiros, todos eles mártires da fé, que proclamarei
beatos no próximo dia 16 de Agosto, em Seul.

Os jovens são portadores de esperança e de energias para o futuro; no entanto, são também
vítimas da crise moral e espiritual da nossa época. Por este motivo, gostaria de lhes anunciar,
bem como a todos, o Único em cujo nome podemos ser salvos: Jesus, o Senhor!

Estimados irmãos e irmãs coreanos, a fé em Cristo lançou raízes profundas na vossa terra,
produzindo frutos abundantes. Os idosos são os guardas desta herança: sem eles, os jovens
ficariam desprovidos de memória. O encontro entre os anciãos e os jovens é garantia do caminho
do povo. E a Igreja constitui a grande família em cujo seio todos nós somos irmãos em Cristo. É
no seu Nome que vos vou visitar, na alegria de poder compartilhar convosco o Evangelho do

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-repubblica-corea.html


amor e da esperança.

O Senhor vos abençoe e a Virgem Maria vos proteja!
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