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ÁSIA/ÍNDIA - Grande oração ecumênica e simultânea, em toda a Índia,
pela justiça e a reconciliação
Nova Délhi (Agência Fides) – Uma grande oração, ecumênica e simultânea, em mais de 6 mil igrejas cristãs, em
toda a Índia: é a iniciativa programada para 30 de novembro pela União. Como refere uma nota enviada à Fides
pela Igreja em Délhi, “o centro da oração é a justiça, reconciliação nacional e a justiça econômica. Rezaremos por
todas as pessoas e comunidades indianas pela estabilidade, paz e prosperidade da nação”. “Pediremos a todos os
cristãos na nação para se unirem neste esforço de oração, para abençoar a nação”, explica à Fides Dom Anil
Couto, Arcebispo de Délhi, presidente da comissão organizadora da oração. “A nossa nação está passando por um
período de incerteza, sobretudo pelas dificuldades relativas às condições sociais, econômicas e religiosas da
população. Tudo isto, requer uma contribuição explícita das Igrejas cristãos, engajadas na construção da nação”,
explica o Rev. Richard Howell, Pastor protestante, na comissão executiva do “United Christian prayer for India”
(UCPI), organismo ecumênico que cuida da iniciativa.
Em Délhi está previsto um grande evento: milhares de membros de igrejas em Délhi rezarão pela Ídia.
“Convidamos os líderes de nossa nação: Presidente, Primeiro-ministro, Presidente da Corte Suprema da Índia e
chefes das Forças Armadas. É uma ocasião de graça também para eles”, disse o Rev. Howell. A Igreja indiana
pretende reiterar que está na vanguarda em dar uma contribuição à nação. A Índia hoje se encontra numa fase
crítica de sua história. “A crise política, econômica e moral social convida todos a se empenharem e a perseverar
na oração, para que o país possa continuar no caminho do progresso, da paz e da justiça”, afirma a nota enviada à
Fides. A ideia de uma oração ecumênica nacional nasceu em 2012 num encontro entre vários líderes pertencentes
a 130 organizações, dioceses e paróquias em vários estados como Himachal Pradesh, Punjab, Jharkhand,
Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka e Kerala. (SD-PA) (Agência Fides 21/11/2013)
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