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ÁSIA/PAQUISTÃO – O Arcebispo Coutts: “Na Páscoa nossas igrejas
estarão cheias”
Karachi (Agência Fides) – O medo e a violência não impedirão os cristãos do Paquistão de celebrar com grande
devoção e com maciça presença a Páscoa. Dom Joseph Coutts, Arcebispo de Lahore e Presidente da Conferência
Episcopal, explica à Agência Fides: “Na Páscoa nossas igrejas estarão lotadas. A fé dos fiéis é viva e sólida:
episódios de violência ou ataques, como o ocorrido na Joseph Colony em Lahore, têm o efeito de reforçá-la ainda
mais”. Dom Coutts se diz convicto de que os cristãos no Paquistão continuarão a dar um forte testemunho: “Não
perdemos a esperança, sabemos que o Senhor está conosco e são os próprios fiéis, mesmo em meio a dificuldades,
a encorajar todos os sacerdotes: o laicato católico no Paquistão está em forte crescimento”.
O incidente da Joseph Colony, onde 178 casas de fiéis foram incendiadas por uma multidão de muçulmanos por
um presumível caso de blasfêmia, não desencorajou os fiéis de Lahore. Pe. Bonnie Mendes conta à Fides que “o
clima, não obstante a trágica violência, é de grande otimismo e entusiasmo em reconstruir ou consertar as
moradias. O povo olha adiante. A reconstrução procede com rapidez, as pessoas estão voltando às suas casas, o
governo provincial deu uma indenização e em poucos dias, trabalhando dia e noite, mais de 30 famílias já
reedificaram suas casas. A Caritas também está ajudando muito os sem-teto. Esperamos que a Páscoa seja pacífica
e harmônica”. “Sobre questões como direitos humanos e blasfêmia – diz Pe. Mendes – continuamos otimistas
mesmo depois deste episódio: por exemplo, Maulana Zubair, conhecido líder islâmico, disse publicamente, de
modo muito forte, que é preciso rever o abuso da lei da blasfêmia, e este é um bom sinal para o futuro”. (PA)
(Agência Fides 27/3/2013)
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