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ÁSIA/ÍNDIA - Um ex-hindu e perseguidor dos cristãos em Orissa se
converte e se torna um evangelizador
Bhubaneswar (Agência Fides) – Sua história recorda a de São Paulo: Niladri Kanhar, líder de uma aldeia hindu
em Orissa, conhecido pelo ódio contra cristãos que perseguiu e matou no passado, converteu-se ao cristianismo e
graças ao testemunho e à evangelização, está ajudando no crescimento da comunidade cristã local. Como
informam fontes da Fides na comunidade cristã em Orissa, Niladri Kanhar se converteu depois da cura de sua
filha mais velha, que todos os médicos e bruxos locais haviam definido ‘em ponto de morte’. O Pastor evangélico
Pabitra Kata, conduzido por uma inspiração divina à aldeia, rezou a Deus pela jovem, que “se curou em nome de
Jesus”. A partir daquele momento, a família de Niladri Kanhar se converteu à fé cristã, começou a rezar e a ler a
Bíblia. O ex-líder hindu se tornou alvo de perseguições: os próprios moradores da aldeia o agrediram, tentando
“traze-lo de volta à fé hindu”, mas Kanhar não cedeu. Ao contrário, continuou a rezar, testemunhar e pregar o
Evangelho de Cristo. O anúncio lhe valeu inclusive acusações de “conversões”: atualmente, Kata e Kanhar estão
presos por falsas acusações de proselitismo. As mesmas que, no passado, Niladri Kanhar havia feito contra fiéis
cristãos inocentes. “Anunciar o cristianismo em algumas áreas do estado de Orissa, dominado por movimentos
radicais hindus, significa perseguições e violências” - comenta uma fonte da Fides. Registra-se no estado um alto
índice de violência anticristã: em 2008 verificaram-se ataques de massa contra cristãos no distrito de Kandhamal.
(PA) (Agência Fides 12/5/2012)
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