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ÁSIA/NEPAL – Uma vigília para anunciar o novo Bispo e rezar pela
reconciliação
Catmandu (Agência Fides) – Com uma solene vigília de oração e uma intensa e participada adoração eucarística,
a Igreja católica no Nepal apresentou ontem, 1º de maio, a todo o país, o novo Bispo Paul Simick, ex-pároco da
Catedral de Darjeeling, nomeado pelo Papa novo Vigário Apostólico do Nepal (veja Fides 25/04/2014). Como
informado à Fides, ontem, na Igreja de S. Maria Assunta, na capital Catmandu, fiéis católicos se reuniram em
oração para uma celebração. A la fin de la vigília, a Igreja anunciou à nação o novo Vigário Apostólico, que
substitui Dom Anthony Sharma. Como informado à Fides, nas próximas semanas, o novo Vigário conocerà as
realidades eclesiais da nação.
A vigília de oração foi a ocasião para rezar pela reconciliação e pelo bem comum do país. Como recorda à Fides
pe. Perumana, “os três principais partidos políticos concordaram em formar uma Comissão pela Verdade e a
Reconciliação que examinará os crimes e as violações dos direitos humanos ocorridos na década da insurreição”.
Mas, segundo ativistas de direitos humanos, “o projeto atual apresenta muitas lacunas e consentirá à maior parte
dos autores de crimes graves obter a anistia, embora se diga o contrário”. “Trata-se de um problema sério que toca
a justiça para as vítimas” e que poderia condicionar negativamente a reconciliação nacional. Por isso, os cristãos
nepaleses continuam a rezar para que este processo prossiga na transparência e na ótica de favorecer uma
pacificação autêntica. Entretanto, depois de vários adiamentos, os partidos políticos programaram completar a
redação da Constituição até janeiro de 2015. (PA) (Agência Fides 2/5/2014)
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