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ÁSIA/PAQUISTÃO - Os líderes políticos ao novo Arcebispo: "O Estado
respeitará os direitos das Igrejas"
Lahore (Agência Fides) - Os líderes políticos do Paquistão asseguram que o Estado respeitará os direitos, as
propriedades e o status das Igrejas cristãs no Paquistão: segundo a Agência Fides e segundo prometido ao novo
Arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Francis Shaw, OFM, que recentemente tomou posse na diocese. Entre os
políticos que se dirigiram para ao novo arcebispo, está Saradr Ayaz Sadiq, muçulmano, presidente da Assembleia
Nacional, que estudou na St. Anthony High School de Lahore, administrado pela Igreja Católica. "A educação que
recebi me ajudou a ganhar confiança e desenvolver a disciplina e personalidade", disse Sadiq referindo-se, em
particular, à questão do confisco, feito pelo Estado, do terreno e a demolição do albegue da Caritas "Gosha-e
-Aman" ("Casa para estrangeiros"), um caso que abalou a Igreja em Lahore. (veja Fides 11/1/2012). Sadiq revelou
que por detrás do caso havia manobras de aproveitadores que queriam se apropriar e vender o terreno, reiterando
que as investigações em andamento esclarecerão o caso. O Presidente garantiu o seu empenho em promover a
harmonia social, recordando que “a Constituição do Paquistão garante os mesmos direitos para todos os cidadãos
do país”, inclusive para os que aderem a religiões minoritárias.
Khalil Tahir Sindhu, ministro para os direitos humanos e para as minorias na província do Punjab, cuja Lahore é
capital, é um político católico. Ao Arcebispo Shaw confirmou o seu empenho “em prol dos problemas das
minorias, em especial dos cristãos”. Sindhu anunciou que, resolvido o caso, o terreno e a estrutura da
“Gosh-e-Aman” serão utilizados para um liceu feminino sob a administração da Igreja. Deve-se resolver agora a
questão da “San Francis High School” na região de Anarkali, em Lahore, nacionalizada em 1972 pelo governo,
que deve ser devolvida à Igreja Católica, legítima proprietária. (PA) (Agência Fides 26/2/2014)
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