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ÁSIA/ÍNDIA - Bispos: cristãos podem contribuir com a justiça em Orissa
Bhubaneswar (Agência Fides) - “Os cristãos, mesmo se uma pequena minoria, são chamados a ser fermento de
justiça e de paz em Orissa. Orientados por sua fé, esperança e caridade são responsáveis pela construção de uma
nova sociedade em Orissa”: como apurado pela Agência Fides, foi o que disse Dom John Barwa, Arcebispo de
Cuttack-Bhubaneswar, inaugurando um seminário de formação para leigos cristãos, catequistas e agentes
pastorais organizado nos últimos dias em Bhubaneswar, capital de Orissa, em colaboração com a Comissão
“Justiça, Paz e desenvolvimento humano” da Conferência Episcopal da Índia. O curso se focalizou no tema da
justiça: como contribuir e que papel têm os católicos?
Como informa uma nota enviada à Fides por pe. Charles Irudayam, Secretário da Comissão dos Bispos, 70 líderes
cristãos, provenientes das cinco dioceses de Orissa, participaram.
A equipe de especialistas que cuidou da formação incluiu pe. Irudayam, pe. Ajay Singh, Secretário da Comissão
“Justiça e Paz” em Orissa, o jesuíta pe. Stanislao Jebamalai, e outros leigos. Os relatores propuseram estratégias e
linhas de ação para realizar a visão e os objetivos do curso. Dentre as questões emersas, considerando a situação
de Orissa, estão: os problemas e as violências sofridos pela Igreja local; a discriminação dos dalits e das minorias;
os impulsos “comunitaristas”; as violações dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e das crianças; a
escassa atenção política e a marginalização social dos tribais e ‘adivasi’. Para enfrentar tais desafios – reiterou-se
durante o seminário – a principal referência é a doutrina social da Igreja, que encoraja os fiéis a desempenhar um
papel ativo na construção de uma sociedade justa, e assegura uma vida harmônica aos diversos grupos. (PA)
(Agência Fides 19/7/2013)
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