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ÁSIA/ÍNDIA – Vinte pastores da Igreja Batista agredidos por extremistas
hinduístas
Hyderabad (Agência Fides) – Os extremistas hinduístas agrediram brutalmente 20 pastores protestantes da Igreja
Batista, no distrito de Mahehwaram Mandal, território de Hyderabad, capital do estado de Andhra Pradesh, no
centro-sul da Índia. Segundo uma nota enviada à Fides pelo "All India Christian Council", organização ecumênica
de comunidades cristãs na Índia, em 4 de junho, cerca de 50 militantes do grupo "Rashtriya Swayamsevak Sangh"
(RSS, "Corpo de voluntários hinduístas") interromperam o retiro do grupo de pastores batistas, insultando-os com
paus e ferindo-os. Durante a violência, os ativistas acusaram os pastores de conduzirem "atividades de conversão
forçada". Os pastores foram levados para o hospital e apresentaram queixa na polícia. Nos próximos dias, as
comunidades cristãs do território pretendem organizar uma marcha pacífica para protestar contra a violência.
"Toda violência deve ser condenada, mas deve ser dito que episódios desse tipo não são muito freqüentes em
Andhra Prdesh", disse à Fides, Pe. Amal Yeruva, sacerdote católico de Hyderabad. "Os grupos extremistas
hinduístas, de fato, não são muito fortes em Andhra Pradesh como em outros estados indianos, tais como
Chhattisgarh e Madhya Pradesh, mesmo porque o partido político que os protege, o BJP (Bharatiya Janta Party),
não é muito seguido".
O sacerdote disse à Fides: "É preciso dizer que a Igreja Católica, comunidade de tradição mais antiga, não tem
nenhum problema na realização de suas atividades pastorais, como às vezes acontece com as comunidades cristãs
protestantes. De nossa parte, o diálogo com as comunidades e com os líderes hinduístas é amplo e fecundo, e
continua em todos os níveis. A Igreja Católica é muito respeitada no estado".
Isso é evidente a partir da forma de como a Diocese de Hyderabad avança nas "iniciativas e programas para o Ano
da Fé: seminários, retiros espirituais e encontros para os sacerdotes, religiosos e leigos que ajudam a comunidade
a fortalecer a sua fé e seu testemunho". Segundo um relatório enviado à Agência Fides pelo "Conselho Global de
Cristãos Indianos" (GCIC) em 2012, foram oficialmente contabilizados 135 ataques contra os fiéis cristãos na
Índia. (PA) (Agência Fides 7/6/2013)
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