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ÁSIA/PAQUISTÃO – Ano da Fé: antídoto ao terrorismo e à violência em
Punjab
Lahore (Agência Fides) – Redescobrir e renovar a própria fé, aprofundar o catecismo e engajar-se com a nova
evangelização representam um antídoto contra a difusão da violência sectária na província de Punjab, a mais
importante do Paquistão: é o que emergiu em um encontro sobre o Ano da Fé, promovido nos últimos dias em
Lahore Por Dom Sebastian Francis Shaw OFM, Administrador apostólico de Lahore. Como informado à Fides, o
Bispo, com representantes do clero, religiosos e leigos da arquidiocese, falou de uma “abordagem positiva de
evangelização, que pode explicar e apreciar na sociedade o ensinamento da Igreja”.
Como informa à Fides pe. Bernard Inayat, um dos sacerdotes presentes, o encontro foi centrado nas celebrações
por ocasião do Ano da Fé, declarado por Bento XVI. Pe. Bernard Inayat, Secretário da Comissão catequética da
Arquidiocese de Lahore, frisou que a formação permanente dos catequistas prossegue em todas as paróquias. Os
catequistas, principalmente os leigos, promovem encontros e celebrações de oração nas respectivas comunidades,
com a intenção de promover valores de paz e harmonia e reduzir o ódio e a violência semeados por grupos
terroristas na sociedade.
O frade capuchinho fr. Francesco Sabar falou de encontros e iniciativas em aldeias e cidades para as crianças das
escolas, enquanto o dominicano fr. Yaqoob Farooq falou de seminários organizados sobre o “Credo” no distrito
de Sheikupura. Fr. Younas Hussain, da área de Sialkot, sublinhou que a compartilha da fé contribui para reforçar
os fiéis nas relações sociais. São notáveis as iniciativas organizadas pela Organização das Mulheres católicas,
focadas na dignidade da mulher. Fr. Ashraf Gill falou especialmente da missão que prossegue entre os povos
tribais, enquanto as Missionárias da Caridade em Lahore ativaram uma doação de sangue, para doentes e
hospitais, que envolveu muitos jovens no território. (PA) (Agência Fides 5/3/2013)
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