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ÁSIA/PAQUISTÃO - Blasfêmia e ataques contra hindus: os Bispos
católicos condenam
Lahore (Agência Fides) – Firme condenação de um ato de intolerância e um pedido ao governo para proteger os
lugares de culto de todas as religiões: é o que afirma, em comunicado enviado à Fides, a Comissão “Justiça e Paz”
dos Bispos paquistaneses, expressando indignação pelos ataques a um templo e ao santuário religioso hindu
“Dharam Shala” ocorridos em 15 de março a Larkana (província de Sindh, no sul do Paquistão), enquanto a
comunidade hindu celebrava a festa de “Holi”. O ataque foi praticado por extremistas islâmicos que acusavam a
comunidade hindu de “blasfêmia” e, segundo a nota recebida pela Fides, é “fruto do ódio e da instigação
premeditada”. Como informado à Fides, a questão da intolerância religiosa esteve no centro de uma recente
palestra e de uma jornada de confrontos em Multan (em Punjab) intitulada “O papel dos jovens na construção da
paz”. Especialistas, representantes de instituições, teólogos, ativistas da sociedade civil, destacaram que a
construção da paz no Paquistão passa através da educação da mentalidade das novas gerações. A instrução
destorcida, os preconceitos contra as minorias religiosas, o ódio pelos cristãos e hindus, comuns em livros de
escola, são os principais elementos na difusão da desarmonia e de conflitos na sociedade, e fazem vacilar a paz no
Paquistão. Jovens de todas as comunidades religiosas, participantes da jornada, foram sensibilizados a “acolher a
diversidade religiosa”, rechaçando a violência. Os jovens também visitaram uma mesquita, uma Igreja e um
templo hindu, passando um dia com diferentes comunidades religiosas, conhecendo tradições e a história das
várias religiões. (PA-KC) (Agência Fides 20/3/2014)
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