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ÁSIA/ÍNDIA – Cristãos e hinduístas unidos no jejum e na oração pela paz
na Síria
Vasai (Agência Fides) – O jejum e a oração pela paz na Síria reuniram na Índia fiéis cristãos e hinduístas. Foi o
que disse à Agência Fides Dom Felix Machado, Bispo de Vasai e Presidente da Comissão para o Diálogo
Ecumênico e Inter-religioso da “Federação das Conferências Episcopais da Ásia” (FABC). “O apelo do Papa por
um dia especial pela paz na Síria – conta o Bispo à Fides – foi recebido com alegria e entusiasmo pelos fiéis
cristãos na Índia e logo se estendeu aos líderes e comunidades hinduístas. Alguns líderes hinduístas me
telefonaram para expressar sua solidariedade e assegurar o jejum e oração nos templos hinduístas”. A Conferência
Episcopal da Índia convidou todas as dioceses a organizarem vigílias de oração. “Na Índia, explica o Bispo – foi
muito apreciado o fato de que o apelo tenha sido dirigido também aos fiéis de outras religiões e a todos os homens
de boa vontade. Estes gestos são muito importantes para nós”.
“A iniciativa – ressalta Dom Machado – chegou num momento muito favorável, ou seja, na vigília da Festa da
Natividade de Maria, muito vivida pelos cristãos indianos. As igrejas já estão cheias. Amanhã, se juntarão às
liturgias a especial intenção pela paz na Síria. Os fiéis hinduístas são muito sensíveis a esta festa mariana. Em
particular, a arma do jejum é universal, é muito querida aos hinduístas e é capaz de unir fiéis de todas as religiões
numa profunda comunhão espiritual, que manifesta o desejo comum de paz, reconciliação e harmonia”.
“Os fiéis indianos e também os fiéis hinduístas agradecem ao Papa Francisco que é muito amado em nosso país e
esperam vê-lo na Índia”, conclui o Bispo. (PA) (Agência Fides 6/9/2013)
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