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ÁSIA/PAQUISTÃO - Igreja cristã devastada em Karachi, a segunda em dez
dias
Karachi (Agência Fides) – Reprovação e condenação dos líderes cristãos e das autoridades civis após o segundo
ataque a uma igreja de Karachi em dez dias: uma igreja da denominação "Pentecostal Church of Pakistan" foi
atacada e devastada por vândalos, que invadiram o edifício à noite, forçando a porta. No episódio, que remonta à
noite entre 18 e 19 de outubro, os agressores causaram destruição, jogaram no chão Bíblias e livros litúrgicos e
roubaram as ofertas. A comunidade de Karachi já estava chocada depois do ataque contra a igreja católica de São
Francisco (veja Fides 17/10/20129). Segundo fontes locais de Fides, desde o início do ano, pelo menos seis igrejas
de Karachi, pertencentes a comunidades de diversas denominações, foram atacadas, saqueadas ou incendiadas.
Num comunicado enviado a Fides, Paul Bhatti, Conselheiro Especial do Primeiro-Ministro para a Harmonia
Nacional, condena o episódio, garantindo que “serão tomadas todas as medidas possíveis para evitar que esses
ataques se repitam". "Temos consciência de que esses atos são fruto de uma mentalidade que pretende criar uma
divisão entre muçulmanos e cristãos no Paquistão, mas faremos o possível para impedir os desígnios nefastos
desse tipo de mentalidade", declara Bhatti, convidando a coletividade a combater unida “a crescente ameaça do
extremismo no país".
A Igreja atacada se encontra num famoso bairro de Essa Nagri, uma das áreas cristãs mais densamente povoadas,
que nos últimos meses esteve no centro de inúmeros ataques de radicais islâmicos, que terrorizam os residentes.
Nos meses passados, em Essa Nagri já tinha sido alvo uma igreja dos cristãos Adventistas do Sétimo dia. (PA)
(Agência Fides 22/10/2012)
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