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ÁSIA/ÍNDIA - O Bispo Machado: "Decepção pelo filme blasfemo, mas não
violência"
Bangalore (Agência Fides) - "Expressamos com palavras firmes e inequívocas, porém pacíficas, a decepção da
Igreja indiana por este filme ofensivo contra a fé cristã. Não queremos que os fiéis católicos sigam o caminho de
protestos violentos, é sempre necessário seguir o caminho do Evangelho, da mansidão e do diálogo": declara à
Agência Fides Dom Felix Machado, Bispo de Vasai, Presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo,
comentando sobre o lançamento do filme de Bollywood "Kamaal Dhamaal Malamaal" ("Ria, seja feliz"), que tem
conteúdos blasfemos contra a fé cristã. O Bispo, ex-subsecretário do Pontifício Conselho para o Diálogo
Inter-religioso, se encontra em Bangalore por ocasião do Conselho da Conferência Episcopal da Índia (CBCI). "É
necessário respeitar os símbolos e tudo o que constitui a identidade de uma comunidade religiosa", observa.
"Falaremos sobre isso no encontro dos Bispos em andamento – ressalta. Acho que seja necessário uma tomada de
posição oficial da Conferência Episcopal que mostre desagrado. Pediremos que do filme sejam excluídas as cenas
ofensivas". O Bispo explica à Fides: "Às vezes, são grupos minoritários que querem zombar das comunidades
religiosas, ou são ações feitas sem pensar. Não acho que haja ódio contra a fé cristã, mas a liberdade de expressão
está sempre ligada ao respeito pela vida humana, que é sagrada, à dignidade humana e de todas as comunidades e
à expressão religiosa. Na Índia, nos cristãos somos uma minoria, e às vezes isso nos penaliza. Episódios como
este não é bom para a humanidade e nem para a harmonia religiosa no mundo". (PA) (Agência Fides 27/9/2012)
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