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ÁSIA/PAQUISTÃO - Partido muçulmano promove um encontro sobre
Jesus, como apoio às minorias religiosas
Lahore (Agência Fides) – O partido "Pakistan Muslim League-Q", de clara ascendência islâmica, organizou um
encontro inter-religioso, por ocasião do Natal, dedicado à figura de Jesus Cristo – considerado um Profeta pela
religião islâmica – reconhecendo a importância da comunidade cristã que no Paquistão representa 3% da
população. Como referem fontes de Fides, do encontro realizado nos dias passados em Islamabad, participaram
várias autoridades civis e líderes muçulmanos e de outras religiões. Dentre os cristãos, Akram Masih Gill,
ministro de estado para a harmonia nacional, eleito nas listas da PML-Q, considerado o sistema em vigor, que
impõe reservar algumas cadeiras, para cada partido para as minorias. O tema central: urgência de acabar com a
discriminação dos cristãos e das minorias religiosas, garantindo a todos os cidadãos, de todas as comunidades
religiosas, os direitos previstos na Constituição. Segundo Chaudhry Shehzad, expoente muçulmano do partido,
"não teria necessidade de usar o termo 'minorias', porque ele é em si discriminatório".
Como aconteceu em muitas outras sedes e ocasiões, as celebrações natalinas no Paquistão têm um caráter
inter-religioso. Em Essa Nagri, bairro gueto de Karachi, onde vivem 50 mil cristãos em condições de pobreza
extrema e sofrimento, em vista do Natal 2012, líderes e fiéis muçulmanos se uniram às famílias cristãs locais.
Num encontro realizado em 15 de dezembro, uma assembleia cristão-islâmica de mais de duas mil pessoas
debateu e invocou a paz. Os muçulmanos manifestaram solidariedade aos residentes do subúrbio, tomado como
mira pelos grupos extremistas islâmicos que agem sem problemas, e onde nos meses passados se verificaram
quatro mortos e vários feridos (veja Fides 17/9/2012). "Essa Nagri – disse à Fides Pe. Younas Javed, sacerdote
católico local - significa 'Cidade de Jesus' e, por um dia tornou-se uma nova Belém, onde Cristo nasceu no
sofrimento, trazendo uma mensagem de alegria e esperança".
Também o Al "Dominican Peace Center" de Lahore, que promove ativamente o diálogo inter-religioso, em 20 de
dezembro, realizou-se uma celebração natalina inter-religiosa que reuniu 150 dentre cristãos, muçulmanos,
hinduístas e bahais, reunidos na amizade e fraternidade, para dar um sinal visível de paz. "A vinda de Cristo traz
reconciliação entre o homem e Deus. Cristo nasce nos corações e cria compaixão para a humanidade", sublinhou
Pe. James Channan OP, Diretor do Centro. (PA) (Agência Fides 22/12/2012)
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