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ÁSIA/ÍNDIA - Nasce o "Movimento das mulheres cristãs"
Bangalore (Agência Fides) – Lançar uma mensagem de emancipação e dignidade da mulher; redescobrir o papel
fundamental das mulheres na Igreja, saindo do clichê de subordinação ou complexos de inferioridade; reiterar a
importância e a contribuição fundamental da mulher na sociedade indiana, em que sobrevive uma mentalidade
fortemente patriarcal e que é marcada por graves e freqüentes episódios de estupros impunes: com essa finalidade
foi lançado na Índia o "Movimento de mulheres cristãs", que pretende recomeçar da valorização da mulher
promovida pelo Concílio Vaticano II e pelo documento do Papa João Paulo II "Mulieris dignitatem". Conforme
relatado à Fides, numa conferência nacional realizada há poucos dias em Bangalore, centenas de religiosas e
leigas de diferentes confissões cristãs deram origem ao movimento "para desafiar a mentalidade patriarcal e
promover a igualdade de direitos e uma maior sensibilidade de gênero". Dentre os vários fundadores do
movimento está a "Comissão para as Mulheres" na Conferência Episcopal Indiana. Os participantes da
conferência manifestaram o "desejo de se comprometer em sair da área de conforto, promover atos de compaixão
e justiça, defender a dignidade da mulher e fazer rede com outras comunidades". Percebendo a urgência de dar
voz às mulheres cristãs na Igreja e na sociedade, para tutelar os direitos das mulheres, decidiram lançar o
Movimento com o objetivo de ser, sobretudo, uma voz das mulheres mais pobres e marginalizadas. Uma comissão
de nove membros foi formada com o objetivo de ampliar o movimento e elaborar modalidades de sua presença
ativa na sociedade indiana. O novo Movimento disse estar em "plena sintonia" com o Papa Francisco que por
várias vezes reiterou a importância e a dignidade da mulher na Igreja e na sociedade. (PA) (Agência Fides
17/1/2014)
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