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ÁSIA/LAOS - Três Pastores cristãos presos por "difusão do Evangelho"
Savannakhet (Agência Fides) – Evangelizar pode significar prisão em Laos. A polícia do distrito de
Pinh, na província de Savannakhet, prendeu três pastores cristãos, guia de uma pequena comunidade local, com a
acusação de "difundir a religião cristã". Como referido à Agência Fides, os três são: o Pastor Mr. Bounma, da
Igreja do povoado de Alowmai, e o Pastor Somkaew, do povoado de Kengsainoi (duas aldeias no distrito de
Phin); o Pastor Bounmee, da aldeia de Savet, no distrito de Sepon, sempre na província de Savannakhet.
O episódio realizou-se em 5 de fevereiro, quando três pastores cristãos compraram numa loja um filme DVD com
conteúdos cristãos e fizeram três cópias. Para testar o material, o proprietário da loja, junto com os três pastores,
continuaram a olhar o filme, mas um policial entrou na loja e prendeu os três pastores. Também o proprietário da
loja foi preso e depois solto. As explicações dos três não serviram para nada. Eles explicaram que fizeram copais
do filme para uso doméstico: a acusação de suposta "difusão da religião cristã" provocou a detenção que a Ong
"Human Rights Watch for Lao Religious Freedom" denuncia como "arbitrária". Numa nota enviada à Fides, a
Ong pede a libertação imediata dos três e solicita ao governo laosiano a punição das autoridades policiais do
distrito de Pinh por abusos de poder contra os cristãos. Fontes de Fides confirmam a atitude repressiva da polícia
contra os cristãos na província de Savannakhet. Em setembro de 2012, no distrito de Pinh, a polícia prendeu
outros três Pastores (o Pastor Bounlert, o Pastor Adang, o Pastor Onkaew), ainda hoje detidos por “atividades
religiosas ilícitas” (veja Fides 29/9/2012). (PA) (Agência Fides 8/2/2013)
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