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ÁSIA/PAQUISTÃO – O Menino Jesus de Praga chega a Gojra, local dos
massacres anticristãos
Gojra (Agência Fides) – A sua chegada é um consolo, um bálsamo espiritual para os cristãos de Gojra, sobretudo
para as crianças: uma imagem do Menino Jesus de Praga foi doada e chegou nos dias passados à Igreja do
Sagrado Coração em Gojra (província de Punjab) e ali ficará para o culto e a devoção da comunidade. Gojra é
palco de um atentado contra cristãos: em 2009, uma multidão de muçulmanos atacou o bairro cristão da pequena
cidade, por um suposto caso de blasfêmia, incendiando casas e matando oito cristãos, entre os quais uma criança.
Como refere a Fides o pároco da igreja, pe. Yaqub Yousuf, a imagem do Menino Jesus de Praga, proveniente do
Santuário da capital da República Tcheca, foi acolhida por mais de 300 crianças e jovens, oriundos de mais de 30
vilarejos do território. “O Menino vem para reforçar a nossa fé: é uma celebração inserida no Ano da Fé.
Refletimos sobre a infância de Jesus, um modelo para os nossos pequenos: dele, aprendem sabedoria, fé e a
relação profunda com o Pai”.
Com uma solene procissão, as crianças conduziram o Menino Jesus num lugar especialmente preparado, dando
vida a um espetáculo com cantos, danças e peças teatrais extraídas da vida do Menino Jesus, como narrada nos
Evangelhos. Foi muito emocionante a narração de alguns jovens que testemunharam “as maravilhosas obras que o
Menino Jesus realizou na vida deles”. Na celebração e na solene Eucaristia que se seguiu, estavam presentes,
entre outros sacerdotes, pe. Emmanuel Parvez, pároco em Pansara (Faislabad), onde já existe uma imagem do
Menino Jesus de Praga; e pe. Waseem Walter, Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Paquistão e
promotor da “Infância Missionária” no país. Na comunidade local, mas também além de seus confins, já estão
sendo distribuídos os bilhetes com a oração ao Menino Jesus de Praga em urdu, e se encorajam as pessoas a se
aproximarem a esta devoção, que está se difundindo sempre mais no Paquistão. (PA) (Agência Fides 20/09/2013)
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