FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/PAQUISTÃO - Bispos e cristãos condenam o atentado suicida,
“vergonhoso ato de covardia”
Karachi (Agência Fides) – “Em nome da Conferência Episcopal do Paquistão (PCBC) e dos cristãos do Paquistão
condenamos este ato da maneira mais firme”, declarou o Arcebispo de Karachi, Dom Joseph Coutts, Presidente da
Conferência Episcopal paquistanesa, em comunicado enviado à Agência Fides após o atentado suicida contra a
All Saints Church de Peshawar, enquanto os fiéis estavam reunidos para a liturgia dominical, que provocou mais
de 80 mortos e mais de 150 feridos.
“A agressão contra homens, mulheres e crianças inocentes, enquanto rezavam na Igreja, é um vergonhoso ato de
covardia”, acrescentou o Arcebispo, expressando seu profundo pesar pela perda de tantas vidas inocentes e muitos
feridos. Expressando condolências às famílias dos mortos e feridos, Dom Coutts anunciou também que todos os
institutos educativos cristãos do Paquistão permanecerão fechados três dias, de 23 a 25 de setembro, em sinal de
luto e protesto. Também serão elevadas orações especiais pelas vítimas nas igrejas de todo o país. O Arcebispo
convida também todos os cristãos a permanecerem pacíficos e a evitar qualquer ato violento. O Presidente da
Conferência Episcopal pediu ainda ao governo que aja imediatamente para prender os responsáveis desta ação
criminosa e adote medidas adequadas para proteger lugares de culto de todas as minorias religiosas no Paquistão.
O Arcebispo pediu ainda ao governo que leve em séria consideração a crescente intolerância religiosa e sectária
que está alcançando proporções alarmantes, como demonstra este atentado, esforçando-se em todos os campos
para tais crimes não se repitam. Até mesmo o Papa Francisco que ontem fez uma visita pastoral a Cagliari, após o
encontro com os jovens pediu orações e a construção de "um mundo melhor e de paz": "Hoje, no Paquistão, por
uma escolha errada, de ódio e guerra, foi perpetrado um atentado e 70 pessoas morreram. Este caminho não é
bom, não serve. Só o caminho da paz constrói um mundo melhor. Rezemos um Pai Nosso por todas essas pessoas
que morreram neste ataque no Paquistão. Que Nossa Senhora nos ajude sempre a trabalhar por um mundo melhor,
a tomar o caminho da construção, o caminho da paz e nunca o caminho da destruição e da guerra". (SL) (Agência
Fides 23/09/2013)
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