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ÁSIA/ÍNDIA – Em vista das eleições gerais, os cristãos em oração pelo
futuro do país
Nova Déli (Agência Fides) – A força da oração com antídoto contra os males sociais e políticos que afligem o
país: com esta consciência, os cristãos da Índia viveram uma vigília de oração ecumênica e simultânea em todo o
país, nas praças e lugares públicos, em vista das eleições gerais, previstas para até maio de 2014. O louvor e a
adoração caracterizaram o primeiro “Fórum unitário de oração da Índia”, realizado em 30 de novembro. Os fiéis
se reuniram em mais de mil sedes espalhadas em todo o país para invocar de Deus a paz, a reconciliação, a justiça
e uma benção especial para a Índia. Como apurado pela Fides, somente em Déli, mais de 10 mil pessoas aderiram
rezando. Em nota enviada à Fides, o Arcebispo emérito de Déli, Vincent Michael Concessao, presidente do
Comitê organizador, explica: “Nossa nação está atravessando um momento crucial e tem uma necessidade
desesperada de nossas orações. O país vive agitações sociais, uma crise política, econômica e moral; sentimos a
urgência, como cristãos indianos, de prosseguir em um esforço de oração”.
Samson Nath, Pastor da Igreja metodista, acrescenta: “Devemos aprender a nos tornar um povo de oração:
somente então Deus curará a nossa terra”. Os cristãos ofereceram orações muito concretas, por exemplo pela
Constituição da Índia e por aqueles que exercitam o poder legislativo, executivo e judiciário. Rezaram pelo
presidente, pelo primeiro-ministro, pelos vários partidos políticos, pelos meios de comunicação de massa e pela
Igreja na Índia. Elevaram-se invocações pela reconciliação, pelos jovens, pelas mulheres e pelas crianças, pelos
pobres e os indigentes.
Febin Mathew, jovem advogado cristão da Igreja Evangélica de São Tomé, declarou-se “impressionado com as
orações pela magistratura”, já que “a justiça é uma vítima nos tribunais indianos. Somente os ricos, que podem
bancar as despesas de um advogado, obtêm justiça”.
Uma oração pela nação se eleva todos os domingos das igrejas indianas, mas esta é a primeira vez que todas as
Igrejas se reuniram num lugar público para rezar pelo futuro do país. (PA) (Agência Fides 6/12/2013)
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