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ÁSIA/ÍNDIA - Sequestros, conversões forçadas e violência contra os
cristãos
Nova Délhi (Agência Fides) - Vários episódios de violência que violam a liberdade religiosa têm incomodado as
comunidades cristãs na Índia nos últimos dias. A polícia de Chennai, no Estado indiano de Tamil Nadu, está
procurando os pais de uma jovem de 23 anos que a sequestraram porque são contrários à sua conversão ao
cristianismo e seu desejo de tornar-se religiosa. De acordo com a Agência Fides citando fontes da Igreja local,
Lakshmi Priya, jovem formada em engenharia, de família hinduísta residente em Hyderabad (no estado de
Andhra Pradesh), havia se convertido ao cristianismo e estava se preparando para se tornar religiosa, seguindo um
caminho de formação para a vida religiosa em Chennai, mesmo sem o consentimento dos pais. Eles usaram a
força para dissuadi-la.
Outro episódio de violência se verificou em Jharkhand, em 19 de agosto. Um menino de sete anos que
frequentava a escola católica São Francisco Xavier, administrada pelos jesuítas e religiosas, morreu
repentinamente de parada cardíaca. Depois do episódio, uma multidão atacou padres e religiosos de uma missão
jesuíta em Jharkhand, pedindo uma indenização de um milhão de rúpias. As Irmãs da Congregação de Maria
Imaculada (CIC), que trabalham no colégio desde 2005, foram atacadas por vândalos que devastaram seu
convento. Um dos sacerdotes que interveio, pe. Salomon, sofreu traumatismo craniano e está internado no
hospital. Segundo comunicado enviado à Fides, os Jesuítas suspeitam que o ataque tenha sido fomentado por
grupos extremistas hindus.
Alguns dias antes, no estado de Rajastan, a mãe de um Pastor cristão foi duramente agredida por extremistas
hindus que ameaçaram matá-la e esquartejá-la se não se convertesse ao hinduísmo. O episódio ocorreu em Jaipur,
em Rajastan, em 13 de agosto. Quatro homens armados invadiram a casa do Pastor Vishaal Behl e depois de
constatar a sua ausência, começaram a devastar a residência. Em seguida, ameaçaram sua mãe para convencê-la a
revelar o paradeiro do filho, agredindo-a e causando graves lesões na cabeça e nos braços. (PA) (Agência Fides
22/8/2013)
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