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ÁSIA/PAQUISTÃO - Pentecostes para os cristãos no Paquistão: “Unidos na
diversidade”
Lahore (Agência Fides) – O sopro do Espírito Santo trabalha pela unidade dos cristãos no Paquistão. Uma vigília
ecumênica marcou a celebração de Pentecostes para as várias comunidades cristãs de Lahore, capital de Punjab,
que se encontraram para um encontro de oração e reflexão, com o objetivo de reforçar o espírito de comunhão e
partilha. A vigília realizou-se na vigília de Pentecostes na Igreja de São José em Lahore, organizada pela
“Comissão de Unidade Ecumênica” e contou com a participação de centenas de fiéis e representantes das quatro
principais comunidades cristãs no Paquistão: Dom Sebastian F. Shaw, Administrador Apostólico de Lahore
(Igreja Católica); os Bispos Samuel Robert Azaria e Irfan Jamil (“Igreja do Paquistão”, Anglicana); o Rev.
Salamat Masih (Exército da Salvação), o Rev. Arif M. Siraj (Igreja Presbiteriana).
“A fé dos primeiros cristãos se baseava na experiência pessoal: viram o Senhor, ouviram ele, tocaram o Senhor e
o mostravam aos fiéis através da fraternidade, partilha do pão e do testemunho”, recordou o Bispo Irfan Jamil.
“Precisamos redescobrir a fraternidade como aquela da Igreja primitiva, que era arraigada na fé”. O bispo
acentuou também a evangelização, pedindo aos fiéis para partilharem o anúncio: “Cristo ressuscitou dos mortos e
nós somos suas testemunhas”. Dom Sebastian Shaw OFM encorajou as iniciativas e os esforços ecumênicos,
reiterando que a solidariedade entre os cristãos se vê nas dificuldades, mas também nos programas sociais que
“estimulam a se aproximar uns dos outros”. O Rev. Arif Siraj, moderador da Igreja Presbiteriana no Paquistão,
sublinhou “a urgência e a beleza da unidade, dom do Espírito Santo”. “Agradecemos ao Senhor pelo dom de seu
Espírito Santo no Pentecostes: o Espírito está conosco sempre. A unidade entre as Igrejas deve ser visível. Num
países islâmico como o Paquistão somos chamados a testemunhar Cristo”, concluiu o Bispo Samuel Robert
Azaria.
Os cristãos no Paquistão são no total 3% da população que conta cerca de 180 milhões de habitantes. (PA)
(Agência Fides 20/05/2013)
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