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ÁSIA/PAQUISTÃO – Líder cristão paquistanês: “Em relação ao Iraque que
a comunidade internacional se desperte”
Lahore (Agência Fides) – Condenação das violências e migração maciça dos cristãos iraquianos; apelo à
comunidade internacional para garantir segurança a todas as minorias religiosas no Iraque: foi o que pediram os
líderes cristãos paquistaneses reunidos em Lahore nos dias passados no encontro de várias confissões cristãs
dedicado, de modo especial, à dramática situação do Iraque. Segundo Fides, estavam presentes líderes cristãos de
várias confissões. Todos concordaram em recordar que os cristãos estão no Iraque desde o primeiro século depois
de Cristo e que ali os apóstolos Tomé e Tadeu pregaram a fé em Cristo: eles reiteraram que têm o direito de morar
naquela terra como todos os outros, muçulmanos e de outras religiões
O Rev. Shahhid Meraj, da Igreja do Paquistão (comunidade anglicana), responsável pela Catedral de Lahore,
pediu ao Governo paquistanês para condenar oficialmente a morte dos cristãos iraquianos e outras minorias,
contribuindo para garantir o fim da crueldade. “A comunidade internacional deve acordar e tutelar o direito de
todo ser humano de viver segundo suas convicções”, disse. A Igreja do Paquistão rezou neste período pelas
minorias religiosas no Iraque, pelo povo da Palestina e Caxemira e por aqueles que sofrem no Paquistão.
O católico pe. Inayat Bernard, reitor do Seminário de Santa Maria em Lahore, agradeceu o Papa Francisco, que
demonstrou sua preocupação pelos cristãos e todas as outras minorias religiosas no Iraque, pedindo ao
Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki Moon, que promova uma ação na sede da ONU.
Orações especiais foram elevadas pela justiça no Paquistão e pela liberdade de todo indivíduo de professar a
própria fé. (PA) (Agência Fides 20/8/2014)
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