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ÁSIA/ÍNDIA - “Proibido o culto doméstico”: Pastor cristão agredido por
extremistas hinduístas
Bangalore (Agência Fides) – Um grupo de extremistas hinduístas atacou e agrediu o Pastor cristão protestante
Venkatesh Naik no distrito de Shimoga, no Estado indiano de Karanataka. Como refere a Fides o All India
Christian Council, organização formada por ativistas e líderes cristãos de várias confissões, domingo passado, 14
de julho, o Pastor estava celebrando um encontro litúrgico em sua casa, com alguns fiéis. Improvisamente, um
grupo de pessoas, reconhecidas como militantes de organizações extremistas hinduístas, invadiu a habitação,
interrompendo violentamente o culto e intimando aos presentes “a proibição de rezar orações cristãs em casa”.
Enquanto o Pastor saiu para buscar ajuda entre a população local do vilarejo, os militantes iniciaram a agredir ele
e outro líder cristão de nome Prakash, que estava tentando informar a polícia. Os agentes chegaram depois ao
local, prendendo o Pastor e Prakash. Outros líderes cristãos locais e membros do All India Christian Council
fizeram um boletim de ocorrência na polícia contra os agressores. O Pastor e o líder pedem que a polícia
intervenha junto aos culpados e que não deixe impune esses atos de violência que violam a liberdade religiosa de
cidadãos indianos, garantida pela Constituição.
Segundo um recente relatório enviado a Fides pela Ong “Catholic Secular Forum”, o Karnataka está no vértice
dos casos de violência intercomunitária e inter-religiosa, com mais de 1.000 ataques contra cristãos em 2011, uma
média de 3-5 ataques a cada dia.
Em nível político, nas eleições estatais de maio de 2013, o partido nacionalista “Baratiya Janata Party” (BJP),
muitas vezes acusado de fomentar a conflitualidade religiosa e tolerar os extremistas hinduístas, perdeu a maioria,
que foi para o Partido do Congresso. Os cristãos em Karnataka esperam agora “num futuro diferente, feito de
respeito dos direitos, diálogo, justiça e harmonia”. (PA) (Agência Fides 20/7/2013)
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