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ÁSIA/PAQUISTÃO - “Dia do Paquistão”: recordar a Constituição para
construir a paz e a harmonia
Lahore (Agência Fides) – Recordar a Constituição do Paquistão como ocasião para construir a paz e a harmonia
inter-religiosa no país: este foi o fulcro de uma manifestação organizada em Lahore no dia 23 de março, por
ocasião do “Dia do Paquistão”, festividade nacional que celebra a adoção da Carta constitucional e o nascimento
da República islâmica do Paquistão. Como informado à Fides, o evento foi organizado pelo “Conselho para o
Diálogo inter-religioso” da Arquidiocese de Lahore, liderado pelo frade capuchinho fr. Francis Nadeem, e teve a
participação de jovens de várias religiões. Líderes civis, religiosos e políticos de diferentes crenças, cristãos,
hindus e muçulmanos, tomaram parte do cortejo, cujos slogans foram “Unidos sob a bandeira do Paquistão”, “Não
à guerra civil e sim à paz” e “Nenhum ódio, mas amor”. Os líderes presentes recordaram “que o Paquistão é uma
nação fruto da visão de homens visionários e justos, como Muhammad Iqbal e o pai da nação, Muhammad Ali
Jinnah. Nossos pais sacrificaram a vida para obter Paquistão, país onde não queriam que houvesse discriminações
de religião, casta ou crença”.
Vistas as dificuldades atuais nos campos social e religioso, especialmente para as minorias, os participantes
compartilharam o auspício de “eliminar todas as diferenças e o ódio, e promover a paz e a harmonia em todo o
país”. O organizador, pe. Francis Nadeem, reiterou a urgência de promover a paz e o diálogo inter-religioso,
agradecendo os esforços conjuntos de homens e mulheres que se dedicam a esta causa no Paquistão. Em seguida,
sublinhou o papel da mídia para eliminar todo tipo de ódio, preconceito e discriminação na sociedade. A
manifestação se encerrou com uma oração pela paz e a harmonia no Paquistão. (PA) (Agência Fides 25/03/2014)
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