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ÁSIA/ÍNDIA - Mais violência e prisões arbitrárias contra os cristãos
Nova Délhi (Agência Fides) – Mais violência contra as comunidades cristãs em diferentes estados da Índia,
informou à Fides "Alla India Christian Council" (AICC) - coligação que une cristãos de diferentes denominações,
criada em 1998 para proteger as minorias religiosas. Os episódios foram registrados nos estados de Maharashtra,
Karnataka, Chhattisgarh e Madhya Pradesh.
Como afirma uma nota enviada a Fides, em 6 de outubro passado o Pastor protestante Arulraj foi atacado por um
grupo de ativistas hinduístas da organização extremista “Bajrangdal” no distrito de Thane, em Maharashtra. Os
militantes invadiram a sua igreja em Kalva, agredindo-o com violência e levando-o à polícia, onde o Pastor foi
preso por suposta atividade de “conversões forçadas”. No mesmo dia, o leigo cristão Anil Kumar foi duramente
agredido por uma multidão de dezenas de radicais hinduístas em Siddapur, no estado de Karnataka. O homem
agora se encontra no hospital, em terapia intensiva, e tem prognóstico reservado. Nos dias precedentes, um grupo
de fanáticos hinduístas conduziu com a força dois irmãos, ambos cristãos, ao templo hinduísta, intimando a eles
que renunciassem à fé e se convertessem ao Hinduísmo. Ao se negarem, uma multidão os agrediu e os expulsou
de seu vilarejo, no distrito de Kondagoan, no estado de Chhattisgarh, onde vivia. Como referido a Fides, nas
semanas passadas a polícia do estado de Madhya Pradesh prendeu 14 cristãos depois que um grupo de extremistas
hinduístas invadiram seu encontro de oração, acusando-os de “conversões forçadas”. Os fiéis foram depois
libertados já que, como apurado, “a acusação era completamente sem fundamento: as pessoas estavam no
encontro por espontânea vontade”. (PA) (Agência Fides 11/10/2013)
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