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ÁSIA/ÍNDIA - Ataque de massa contra os cristãos em Orissa
Bhubaneswar (Agência Fides) – Volta o pesadelo dos cristãos no estado de Orissa, leste da Índia. Um Pastor e
toda a comunidade de uma aldeia cristã, 12 famílias foram atacados violentamente e feridas por um grupo
organizado de cerca de 50 extremistas hindus. As Igrejas locais recordam com grave preocupação os episódios de
violência de massa desencadeados em 2008 no distrito de Kandhamal e que provocaram verdadeiros massacres de
cristãos. A violência, desta vez, ocorreu no distrito de Balasore. Como explica à Fides o "Global Council of Indian
Christians" (GCIC), organização ecumênica que monitoriza a condição dos fiéis cristãos na Índia, em 15 de junho
o Pastor cristão Evangelist Baidhar, 50 anos, líder de uma comunidade de oração, foi atacado e agredido sem
algum motivo por um grupo de fanáticos hindus armados, enquanto retornava à sua casa depois de um encontro de
oração na residência de um fiel na aldeia de Mitrapur Makhapada. O pastor ficou atordoado no chão, na rua, com
muitas feridas que sangravam abundantemente. Ele teria morrido se alguns fiéis não o tivessem encontrado e
levado a um hospital próximo. Quando os radicais hinduístas souberam que o pastor tinha sido salvo pelos fiéis do
povoado, na mesma noite, um grupo de cerca de 50 extremistas hinduístas atacaram todo o grupo composto por
12 famílias cristãs, causando ferimentos graves e lesões a cerca de vinte fiéis. Os extremistas também saquearam
suas casas e espancaram todos os fiéis, jovens e velhos, assediando algumas mulheres jovens. Após o assalto, por
medo de mais violência, todos os fiéis fugiram e se refugiaram nos bosques circunstantes. O GCIC soube do
episódio e entrou em contato com os fiéis locais e convidou o Pastor Baidhar a expor denúncia na delegacia de
Nilgiri. A polícia garantiu que tomará medidas adequadas e prenderá os responsáveis. Segundo os investigadores,
retorna a violência no estado de Orissa, já que apenas alguns dias atrás, a polícia do distrito de Puri Brahmagiri
apreendeu e sequestrou um arsenal de mais de 50 bombas caseiras e caixas de dinamite no povoado de Gambhari.
Segundo fontes de Fides, os explosivos foram mantidos lá, prontos para outros motins anticristãos em Orissa,
inspirado no que foi organizado em 2008 no distrito de Kandhamal. (PA) (Agência Fides 18/6/2012)
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