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ÁSIA/PAQUISTÃO - Natal ecumênico para promover paz e harmonia
Lahore (Agência Fides) – O Natal de 2012 será celebrado pela primeira vez na história em plena unidade pelas
quatro principais comunidades cristãs no Paquistão: a Igreja católica, as comunidades protestantes "Church of
Pakistan", a Igreja presbiteriana e o Exército da Salvação. Como informa à Agência Fides pe. Andrew Nisari,
Vigário geral da Arquidiocese de Lahore, “a unidade deve ser visível, também na mídia, e representa uma
mensagem à nação”. As comunidades cristãs organizaram juntas a novena de Natal promovendo diversas
iniciativas e encontros ecumênicos, para desenvolver o diálogo e a harmonia inter-confessional, como um sinal
para toda a comunidade nacional. Nas dioceses de Lahore e Islamabad-Rawalpindi, os fiéis cristãos de todas as
confissões participam de encontros e vigílias de oração organizadas em nível ecumênico e foi estabelecida uma
celebração comum do Natal.
Dentre os vários encontros, nos dias passados realizados em Lahore, uma manifestação ecumênica com quatro
coros de várias comunidades, que propuseram cantos natalinos. Participaram também do encontro, informam
fontes de Fides, Dom Sebastian Francis Shaw, OFM, Administrador Apostólico de Lahore, e os líderes de outras
comunidades cristãs, que rezaram juntos pela paz e harmonia no Paquistão. Pe. Inayat Bernard, Diretor do
"Conselho para diálogo inter-religioso" disse à assembleia: "Preparemo-nos para acolher o Senhor Jesus Cristo,
Príncipe da Paz, no meio de nós. Rezemos para que possamos usufruir da liberdade religiosa no Paquistão".
Estava também presente o cristão Akram Masih Gill, ministro de Estado para a Harmonia nacional, que recordou
como o compromisso dos cristãos paquistaneses em serviços como a educação e saúde representam uma
contribuição válida das Igrejas em favor da nação. A assembleia dos presentes recordou a missionária cristã sueca
Birgitta Almeby, 72 anos, ferida gravemente num atentado dos talibãs em 3 de dezembro passado em Lahore,
depois transferida para a Suécia onde veio a falecer. (PA) (Agência Fides 22/12/2012)
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