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ÁSIA/NEPAL - Pastor cristão protestante morto enquanto rezava
Kathmandu (Agência Fides) – Luto e tristeza na comunidade crista nepalesa: o pastor cristão de 36 anos da
comunidade evangélica “Gospel for Asia”, foi morto recentemente no povoado de Phattepur, no Nepal. Conforme
referido à Fides, pela comunidade cristça “Debalal é um mártir, morto por causa de sua fé, enquanto
desempenhavam seu ministério”. Ele foi chamado, de madrugada, por Kumar, homem de 29 anos que pediu a
presença de Debalal numa oração de cura. Kumar estava doente há alguns meses e Debalal no passado tinha
rezado por ele. Debalal, ao pedido de ajuda, foi visitar o doente. Enquanto rezava, o homem improvisamente
agrediu e cortou a garganta do pastor com um “khukuri”, faca típica nepalesa com uma lamina curvada. Debalal
gritou e pediu ajuda, mas foi deixado morrer sangrando. A polícia prendeu o autor do homicídio. Segundo os
cristãos locais, muitas pessoas, em particular nos povoados rurais, desprezam os cristãos, reconhecendo o Nepal
uma “não hinduísta”. Algumas dessas pessoas poderia ter induzido Kumar ao assassinato brutal. Segundo Fides,
Debalal anunciava o Evangelho aos habitantes dos povoados da área e alguns tinham dito a ele para se distanciar,
mas ninguém esperava uma violência desse tipo.
Debalal deixa uma esposa e dois filhos que agora choram a perda do marido e do pai. “Estamos profundamente
tristes. Rezemos por essa família em luto e pelos nossos irmãos e irmãs que partilham o amor de Jesus em
situações difíceis. Muitos no Nepal conhecem o amor de Cristo graça são sacrifício de fiéis como Debalal”,
afirmam numa nota os cristãos locais. (PA) (Agência Fides 4/11/2013)
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