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ÁSIA/PAQUISTÃO – O Arcebispo Coutts: “O governo deve enfrentar
seriamente a questão da violência sectária”
Karachi (Agência Fides) – “O governo deveria enfrentar seriamente a crescente violência religiosa e sectária que
alcançou proporções alarmantes, como demonstra o atentado à Igreja de Peshawar”: é o que afirma numa nota
enviada a Fides Dom Joseph Coutts, Arcebispo de Karachi e Presidente da Conferência Episcopal do Paquistão,
que declara: “Matar inocentes num momento de oração é um ato vergonhoso de covardia. Ao governo pedimos
que tome medidas imediatas para deter os responsáveis por este ataque e proteger os locais de culto de todas as
minorias religiosas no país”. Sobre o possível diálogo com os talibãs, o Arcebispo afirma: “Sobre este ponto,
como bons cidadãos, vamos nos ater ao que o governo pedir, com a finalidade de manter a paz no país”.
Como apurado por Fides, em Karachi, cidade na província do Sindh (sul do Paquistão), se registra uma situação
social muito tensa. Nos dias passados, após os fortes protestos dos cristãos, eclodiram desordens diante de uma
mesquita e um muçulmano foi morto. Num encontro conjunto organizado ontem na Igreja da Trindade em
Karachi, Dom Joseph Coutts e o Bispo anglicano Sadiq Daniel, expressando dor “por um dos ataques mais graves
e mortais na história da igreja paquistanesa”, convidaram os fiéis “à calma e a não ceder à tentação de reações
violentas”.
“A comunidade cristã no Paquistão – afirmou o Bispo Sadiq Daniel – é uma comunidade pacífica que oferece
uma excelente contribuição no campo da instrução e da saúde para o desenvolvimento do Paquistão”. O Bispo,
recordando que os talibãs são um perigo para toda a nação, não somente para os cristãos, agradeceu pela
solidariedade expressa pelos líderes religiosos de outras comunidades, como muçulmanos, hinduístas e sikh, além
de líderes políticos de partidos como “Jamat Islami”, “Pakistan Peoples Party” e “Muthaida Quami Movement”.
(AG-PA) (Agência Fides 25/9/2013)
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