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ÁSIA/PAQUISTÃO - Jovens de todas as religiões: “Justiça, paz e
tolerância para construir um futuro luminoso”
Lahore (Agência Fides) – “O Paquistão de hoje precisa de uma mensagem de paz, tolerância e harmonia. Mesmo
professando diferentes crenças, somos uma só nação e podemos trabalhar e crescer juntos”. Como explica em uma
conversa com a Agência Fides Cecil Shane Chaudhry, Diretor executivo da Comissão “Justiça e Paz” da
Conferência Episcopal do Paquistão, esta é a forte mensagem lançada por milhares de jovens de todas as religiões,
reunidos ontem, 12 de janeiro, em uma manifestação em Lahore, capital de Punjab, organizada pela Comissão
“Justiça e Paz”.
A passeata, composta por jovens muçulmanos, cristãos, hindus e siques, atravessou a cidade lançando uma
mensagem à política e à sociedade. “Nós somos o futuro do país, queremos construir um futuro feito de paz,
justiça, tolerância e respeito pela inalienável dignidade de todo ser humano, sem distinção de raça, religião e
classe social”.
Como Chaudhry conta à Fides, a manifestação foi o ápice de um projeto realizado pela Comissão nas escolas de
Punjab. “Primeiramente, nos dirigimos aos alunos das minorias religiosas (cristãos, hindus e siques), interagindo
com eles e fazendo emergir episódios de discriminação sofridos por eles. Neste caso, tentamos ensiná-los a
enfrentá-los de modo não-violento”. O segundo passo foi encontrar e envolver os jovens muçulmanos “para criar
em todos a consciência de que a harmonia e a paz são um bem comum e uma prioridade para toda a nação”.
Enfim, o cortejo, onde os jovens de diversas crenças caminharam lado a lado, simbolizou o anseio de paz presente
na juventude paquistanesa. Como releva Chaudhry, “é fundamental iniciar a obra de conscientização nas escolas e
no caminho de instrução dos jovens. A intolerância e o ódio frequentemente nascem nas salas de aula. O futuro do
Paquistão se joga deixando penetrar valores como paz e justiça na formação das novas gerações”. (PA) (Agência
Fides 13/1/2014)
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