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Intenção de Oração
do Santo Padre
MISSIONÁRIA

Outubro: Primavera missionária na Igreja
Para que o sopro do Espírito Santo suscite uma
nova primavera missionária na Igreja.

São Francisco de Assis
“Pregai sempre o Evangelho.
Se necessário, usai a palavra.”

A

Fundação AIS convida todos os seus amigos e benfeitores para o
lançamento do Relatório “Perseguidos e Esquecidos? - Relatório
sobre os Cristãos oprimidos por causa da sua fé 2017-2019” que
terá lugar no próximo dia 23 de Outubro, pelas 16 horas, em Lisboa,
em local a confirmar. Será para nós uma enorme honra poder contar
com a sua presença. Para mais informações, por favor, contacte-nos
pelo telefone 217 544 00 ou por email apoio@fundacao-ais.pt .
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Reflectir
INTENÇÃO NACIONAL

Para que a Senhora do Rosário realize uma vez mais o milagre de Lepanto:
proteja a Igreja contra as ameaças internas que visam a sua destruição.

A bênção de S. José
O que aconteceu em Fátima no dia 13
de Outubro de 1917 tem elementos a
que o comum das pessoas facilmente
não presta a devida atenção. De um
modo geral os devotos de Fátima
recordam o milagre do sol. Deste acontecimento, que foi visto pelos milhares
de peregrinos que nesse dia se encontravam na Cova da Iria, e sobre o qual
têm sido dadas muitas interpretações,
tentando salvaguardar, por um lado, o
aspecto físico e, por outro, o seu alcance religioso e profético. Foi sem dúvida
um fenómeno extraordinário que ficou
na memória dos que o presenciaram e
pertence à tradição dos acontecimentos que se deram nesse ano extraordinário para Portugal e para o mundo.
O milagre do sol fica na tradição da
mensagem de Fátima como o sinal
prometido por Nossa Senhora a
pedido da Irmã Lúcia, para que todos
acreditassem no testemunho dos
Pastorinhos. É portanto um sinal para
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a fé. Isto parece-me importante reter,
porque tem um profundo alcance teológico. De facto, a fé precisa de sinais.
O Evangelho de S. João é aquele que
mais profundamente sublinha este
dado, pois, na sua linguagem, não
fala de milagres, mas de sinais. Assim,
a conversão da água em vinho nas
bodas de Caná é o primeiro sinal que
Jesus faz – e os discípulos acreditaram
n’Ele. S. Tomé disse aos companheiros
que se não visse os sinais da paixão, as
chagas do lado, das mãos e dos pés,
não acreditava.
Mas não é só o Evangelho de S. João
que estabelece a relação entre a fé
e os sinais da fé. Nossa Senhora, no
momento em que o anjo lhe anuncia a
missão para que fora chamada – ser a
mãe do Filho de Deus -, recebe o sinal
da gravidez de sua prima Santa Isabel.
Em Zacarias – que hesita na aceitação
do que lhe estava a ser anunciado,
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Reflectir
que teria um filho, ele que já era velho
e sua esposa estéril – a sua mudez é
um sinal de que algo de extraordinária estava a acontecer na sua vida.
Mas o maior sinal para a fé, voltando
ao Evangelho de S. João, é a paixão de
Jesus, morrer na cruz, momento que
é visto como a manifestação máxima
da glória de Deus, que assim aparece
como a manifestação máxima do que
é o amor. O amor precisa também
de sinais de credibilidade, e o maior
sinal do amor é dar a vida por aqueles
que são amados. Os filósofos tinham
intuído que a amizade é querer bem
ao outro por aquilo que ele é e não
por aquilo que ele possa dar. Mas
agora o sinal do amor é mais do que
querer bem; o sinal do amor é dar a
vida pelos outros.
Na mensagem de Fátima, Nossa
Senhora também promete dar um
sinal no fim. E este sinal é o fenómeno
do sol, que, para os que vêem com
os olhos da fé, é sinal da presença do
sobrenatural; para os outros, pode
ser interpretado à luz dos fenómenos
da natureza. Tudo depende, em parte, de como se vê o mundo, como no
Principezinho de Saint-Exupéry, pois só
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vê o interior das coisas quem as vê com
o coração. Mas para os Pastorinhos,
que quase se não deram conta do que
se passava com o sol – eles estavam
concentrados no essencial, estavam
como que extasiados – o sinal foi a
bênção de S. José e do Menino, que
abençoavam o mundo: num mundo
esfrangalhado pela guerra e pela violência do ateísmo – a bênção de S. José
envolve-o noutra atmosfera, quase
imperceptível, mas é essa atmosfera,
esse envolvimento benevolente, que
sustenta, ainda hoje, o mundo.
Que a bênção de S. José e do Menino
nos guardem e guardem a Santa
Igreja, nesta hora em que parece que
mais uma vez se realiza a palavra do
Senhor: envio-vos como ovelhas para
o meio dos lobos. E os lobos estão à
solta e, tal como em Portugal, gozam
de especial protecção e atacam os
povoados e as ovelhas indefesas,
porque os pastores fogem com medo
dos lobos!...
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Assistente Espiritual da Fundação AIS
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· Cazaquistão

Superfície
29.743 km2
• Rússia

População
3.026.000 de habitantes
Religiões
Cristãos: 94,4%

• Geórgia

Agnósticos: 3%

• Arménia

Novas religiões: 1,4 %

• Azerbaijão

Mar

• Turquia

Outras: 1,2 %
Língua oficial
Arménio

• Irão

Cáspio

• Síria

Líbano

• Iraque

ARMÉNIA

DIÁSPORA ARMÉNIA

O GENOCÍDIO DE 1915, UMA
DATA PARA SER RECORDADA
Em França, o dia 24 de Abril foi decretado, por decisão presidencial, como o
“Dia Nacional da Comemoração do Genocídio dos Arménios”. Um acto simbólico que corresponde a uma espera, de longa data, deste povo. Apesar
de maltratado, mantém uma ligação inabalável com as suas raízes cristãs.
No dia 24 de Abril de 1915, os notáveis
e os intelectuais arménios cristãos
eram presos pelas autoridades turcas. Esta vaga de detenções marcava
o princípio de um massacre terrível
que é, hoje em dia, conhecido como o
genocídio arménio. Os sobreviventes
escolheram o dia 24 para comemorar
esta tragédia pouco depois de 1915.
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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O anúncio do presidente Emmanuel
Macron, a 5 de Fevereiro de 2019,
de lhe consagrar um dia nacional de
comemoração, foi favoravelmente
recebido pelos representantes da
comunidade reunidos no Conselho
de Coordenação das Organizações
Arménias em França (CCAF). Este dia
não corresponde, todavia, aos seus
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Arménia

Igreja arménia em ruínas, datada
do séc. XI, marco da antiguidade
do povo cristão arménio.

pedidos. O Conselho desejava uma
lei que condenasse as propostas que
negam a existência deste genocídio.
“É um assunto delicado… há hoje
em dia, na Assembleia, uma grande frieza em relação a tudo quanto
seja lei memorial”, constata François
Pupponi, deputado do PS. Este antigo
presidente da câmara de Sarcelles
testemunhou a acção do genocídio de
1915 sobre os seus funcionários assírio-caldeus. Estes últimos, os Cristãos
na Turquia, conheceram tal como os
Arménios as mesmas violências mas
eram menos numerosos. O deputado
luta pelo reconhecimento de um genocídio assírio-caldeu e lamenta que o
dia 24 de Abril não seja simplesmente chamado “Dia do Genocídio dos
Cristãos do Oriente”. Relembra que é
preciso não esquecer que o genocídio
6
FO Out19.indd 6

atingiu, sem dúvida e em primeiro
lugar, os Arménios, mas que, no final
de contas, todos os Cristãos Turcos, e
entre eles os Assírio-Caldeus, foram
massacrados e expulsos. Os Gregos
foram temporariamente poupados.
O Governo turco não quis arriscar
entrar em guerra com a Grécia, dado
que esta tinha o apoio dos Aliados. Foi
por pouco tempo, pois também eles
foram vítimas da soldadesca turca, a
partir de 1916. Ora esta diversidade
de vítimas é um ponto importante
da história. Põe em causa a posição
oficial do Governo turco, segundo a
qual os Arménios foram vítimas dos
perigos da Primeira Guerra mundial.
O facto de os Cristãos Arménios,
Assírio-Caldeus e Gregos, terem sido
massacrados prova que havia uma
vontade totalitária de fazer desaparecer, na Turquia, a diversidade
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Arménia
O jornal semanário ilustrado Le Miroir
dá testemunho do genocídio arménio
perpetrado pelas tropas turcas.

Mons. Élie Yeghiayan, Bispo
da Eparquia de Santa Cruz de
Paris, dos Arménios católicos.

religiosa.

UM ESTADO
CENTRALIZADOR
Para Jean-Pierre Mahé, historiador do
Cáucaso e especialista em estudos
arménios, o genocídio de 1915 não
é, de maneira nenhuma, um acto de
guerra, mas um acontecimento totalmente inédito. Constata que durante
muito tempo se sobrepuseram duas
leituras da História. Na primeira,
que apareceu logo após o drama de
1915, era mais um dos muitos actos
de violência cometidos pela Turquia,
herdeira do Império Otomano. As
minorias cristãs tinham sido massacradas, principalmente entre 1894 e
1896, sob o sultanato de Abdul-Hamid
II. Mas, a partir de meados do séc. XX,
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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os historiadores começaram a dispor
de dados criptografados que permitiam estabelecer com exactidão que
se tinha mudado de escala completamente. Mais profundamente, como
explica Jean-Pierre Mahé, tinha-se
mudado de ideologia. “Os jovens turcos, que tinham tomado o poder em
1908, deram origem a uma ruptura em
todos os aspectos. Eles próprios, ateus
ou agnósticos, utilizavam o Islão como
cimento da nova nação turca e queriam acabar com os elementos exógenos”. Este movimento, oficialmente
denominado como Comité União e
Progresso, nascido a 14 de Julho de
1889 – dia do centenário da tomada da
Bastilha – era extremamente estruturado no que dizia respeito ao exercício
do poder sobre o sultão. Assim que
alcançou os seus fins, instituiu um
Estado centralizador e autoritário.
7
16/09/19 16:04

Arménia

No Canadá, membros da diáspora
arménia celebram o centenário
do genocídio, em 2015.

De acordo com o historiador, o massacre que estes jovens-turcos organizaram e planificaram não era apenas
uma operação de represálias, mas
definitivamente uma vontade determinada de eliminação pura e simples.
Aliás, eram apoiados e aconselhados
pelo aliado alemão: “Prevendo deslocamentos massivos das populações,
os alemães encorajaram uma divisão
étnica do território. Existem até cartas
que enviavam aos jovens-turcos para
remodelar o seu território. Nele, os
Cristãos não tinham lugar.” Desde 1915
que a sinistra utopia de um país turco
homogéneo libertado da sua diversidade pesa sobre o país. “É absurdo
quando se conhece a imensa mistura
genética dos povos da Ásia Menor que
ainda hoje subsiste.”, comenta JeanPierre Mahé.
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Em 1915, o Governo turco pôs em marcha todo um processo para se livrar
das minorias religiosas e o ministro do
Interior da época, Talaat Pacha, antevia
que só ficaria um arménio de pé: num
museu. A maior parte dos Arménios foi
massacrada, outros deportados para
os países árabes na esperança de que
impedissem as revoltas em curso contra o Governo otomano.

CASADOS À FORÇA
Mons. Élie Yeghiayan, Bispo da
Eparquia de Santa Cruz de Paris, dos
Arménios católicos, testemunha esta
realidade através da sua história familiar. O seu avô fazia parte da comunidade católica de Mardin, na Turquia.
“Um dia, o padre da paróquia do meu
avô reuniu todos os rapazes e raparigas
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Arménia
Estela em memória das vítimas
do genocídio, praça Michaux
em Ixelles, na Bélgica.

e disse-lhes que nenhuma rapariga
poderia ficar oficialmente celibatária.
Tinha sido testemunha do destino das
raparigas solteiras, casadas à força
com muçulmanos. Foi assim que o
meu avô, com 16 anos, fingiu ser casado com uma jovem” conta o Mons.
Élie Yeghiayan. Dado o aumento da
pressão, grande parte da comunidade de Mardin, assim como estes dois
jovens, fugiu para o Egipto. Uma vez
em segurança, o pároco propôs aos
falsos esposos recuperar a liberdade
ou contrair um casamento verdadeiro.
“O meu avô casou-se e tiveram sete
filhos. O casal instalou-se em Alepo, na
Síria, na esperança de poder regressar
à Turquia, cuja fronteira fica apenas a
30 km, mas nunca puderam voltar ao
país” conta o bispo. Vieram engrossar as fileiras da diáspora arménia
presente na maior parte dos países
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre

FO Out19.indd 9

ocidentais. “Os anciãos diziam-nos
para partirmos para o exílio e para
escolhermos um país onde não houvesse minaretes. Tenho um irmão em
Itália, uma irmã nos Estados Unidos,
um irmão na Síria…” Esta diáspora,
muito ligada à sua cultura e identidade mas muito dispersa, enfrenta dificuldades pastorais. “Na diáspora, não
temos padres nem vocações suficientes para as necessidades dos nossos
fiéis”, constata tristemente o bispo.
Em contrapartida, os seminários situados no território da Arménia actual
não se esvaziam. Demonstram um
recrudescer de interesse pelas raízes
cristãs do país, que estiveram em suspenso durante os 60 anos de domínio
comunista. Após a independência,
recuperada após a queda da URSS em
1991, uma classe dirigente corrupta,
9
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Arménia
Estela em memória das vítimas
do genocídio, em Alepo, na Síria.

UM POVO DE MÁRTIRES

herdeira do período soviético, continuou a dirigir o país até que foi deposta pela revolução arménia de 2018.
Os Arménios têm a convicção de ter
reencontrado uma terra que não tem
de certeza a extensão da terra dos seus
antepassados, mas que é o seu país.
Estão a recuperar o seu orgulho, assegura o Mons. Yeghiayan: “Somos um
pouco como o Charles Aznavour que
tinha começado por encobrir as suas
origens arménias antes de descobrir
que devia ter orgulho nelas.” Outras
glórias da diáspora participaram neste
orgulho reencontrado. O reconhecimento, como 36º Doutor da Igreja, do
poeta místico Gregório de Narek, a
12 de Abril de 2015, fez eco bem para
além da pequena comunidade católica
arménia. “Todos os Cristãos ortodoxos
e católicos foram homenageados devido ao reconhecimento desta grande
figura arménia”, assegura o bispo.
Oração
Para que a Igreja continue a trabalhar
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Até 2015, a Igreja Apostólica Arménia
(ortodoxa) celebrava, por volta do
dia 24 de Abril, Missas de Requiem
pelos mortos do genocídio. A 23 de
Abril de 2015, o catholicos de todos
os Arménios, Karekin II, canonizou
o milhão e meio de arménios assaspara
a purificação
e a cura
da ememória
sinados
pelo exército
turco
pelos
do seus
povo associados
Arménio, vítima
de genocídio
curdos.
Dizia ele, e
martírio,
Te pedimos
Senhor!
na suanós
homilia,
que a partir
desse
momento já não havia motivo para
que os Ortodoxos se lembrassem
deles como vítimas ou como mortos
pelos quais deveriam ser celebradas
Missas. Desde então, as Missas ortodoxas, por volta do dia 24 de Abril,
são celebradas “para a glorificação
dos soldados incorpóreos vitoriosos
consagrados pelo sangue do martírio”. A Igreja Católica demonstra uma
atitude mais prudente ao analisar os
acontecimentos caso a caso. Detevese, em particular, sobre o Mons. Inácio
Maloyan, Bispo de Mardin, executado
aos 46 anos juntamente com 400 dos
seus paroquianos. Depois de várias
vezes ter recusado a apostasia, pediu
para ser morto em último lugar para
poder dar alento aos irmãos cristãos
que eram assassinados diante dele.
Foi beatificado a 7 de Novembro de
2001 pelo Papa João Paulo II.
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Oração

Festa dos
Santos Anjos
da Guarda
2 de Outubro

Venha o teu anjo
Venha o teu Anjo tocar o peso da nossa vida
e descobrir neste cerco o que ainda não vemos:
a beleza completamente acesa
Venha o teu Anjo dizer-nos que é possível
uma existência respirar iluminada
por aquilo que espera
Venha o teu Anjo convencer-nos
que é da esperança que nos vem o fogo,
e que em cada um dos nossos instantes
o eterno pode habitar
Venha o teu Anjo aproximar em nós
o barro da estrela
o coração adiado da sua órbita viva
o meu pão do pão de todos
a alegria voltada para fora
da alegria voltada para dentro
José Tolentino Mendonça
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre

FO Out19.indd 11

11
16/09/19 16:04

Meditação

Oração do Terço

“Uma escada
para o Céu”
12
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Meditação

Lançai mão com frequência
deste instrumento poderoso
Caros peregrinos!
Foi com alegria que aceitei o convite para transmitir uma saudação a todos vós,
que hoje estais reunidos no Santuário da Virgem de Ta’ Pinu onde, com um grande abraço feito de mosaicos, Jesus e a sua Mãe estão à vossa espera.
A imagem do adro, que hoje vós inaugurais, coloca diante do nosso olhar a beleza de uma oração contemplativa simples, acessível a todos, adultos e crianças: a
prece do santo Rosário. Também eu recito com frequência o Terço diante de um
mosaico: um pequeno mosaico de Nossa Senhora com o Menino, onde se tem
a impressão de que no centro está Maria, mas na realidade Ela, usando as suas
mãos, torna-se uma espécie de escada pela qual Jesus pode descer ao meio
de nós. O centro é sempre Jesus, que se abaixa para caminhar ao nosso lado,
a fim de que nós homens possamos subir ao Céu juntamente com Ele.
Na oração do Rosário dirigimo-nos à Virgem Maria, a fim de que Ela nos leve
sempre mais perto do seu Filho Jesus, para O conhecermos e amarmos cada
vez mais. E enquanto repetimos “Ave, Maria...”, meditamos os mistérios, as etapas gozosas, luminosas, dolorosas e gloriosas da vida de Cristo, mas também
da nossa vida: porque nós caminhamos com o Senhor. Com efeito, esta oração
simples ajuda-nos a contemplar tudo aquilo que Deus, no Seu amor, realizou por nós e pela nossa salvação, levando-nos a compreender que a nossa
existência está unida à de Cristo. Rezando, nós apresentamos tudo a Deus:
as dificuldades, as feridas mas também as alegrias, as dádivas, as pessoas
queridas... tudo a Deus. Rezando, permitimos a Deus que entre no nosso
tempo, que receba e transfigure tudo aquilo que nós vivemos.
Lançai mão com frequência deste instrumento poderoso que é a recitação do
santo Rosário, porque ele traz paz aos corações, às famílias, à Igreja e ao mundo.
E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Que o Senhor vos abençoe e a
Virgem Mãe vos proteja.
Papa Francisco, Mensagem de 18 de Junho de 2017
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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Actualidade

Um milhão de Crianças
Rezam o Terço

Pela unidade e a paz!
18 de Outubro
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Actualidade

Campanha

“Um milhão de crianças rezam o terço”

Como já vem sendo habitual, estamos a dinamizar a jornada de
oração “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”. É uma grande jornada de oração pela paz, sobretudo na Síria, em que convidamos
as crianças de todo o mundo a rezar o terço pela paz no próximo
dia 18 de Outubro.
Na Fundação AIS adoptámos esta iniciativa, dado que o maior perigo nos nossos dias
é a ameaça de um conflito bélico mundial. O Papa Francisco confirma-o, quando diz:
“… no mundo há numerosos conflitos armados em curso. É uma espécie de terceira
guerra mundial ‘em pedaços’…”.
Para vencer este combate espiritual precisamos sobretudo de oração e ninguém
poderá ajudar-nos melhor do que as crianças. Por isso, dirigimo-nos a si, com o pedido de que apoie esta iniciativa e fale dela a todas as crianças, na sua paróquia, no
seu grupo de oração e nas escolas das suas redondezas.
Nos anos anteriores, dezenas de milhares de crianças participaram nesta iniciativa e recebemos grande número de testemunhos impressionantes de todo o mundo.
Em Portugal, muitos colégios e paróquias, grupos de oração e famílias quiseram
associar-se também.
Este ano, uma vez mais, pedimos a sua colaboração e a sua oração. Por favor, ajude-nos a divulgar esta iniciativa junto dos seus amigos, familiares, escolas, infantários, hospitais, orfanatos e paróquias. No dia 18 de Outubro, queremos rezar, todos
juntos, o terço pela paz no mundo!
Para rezarmos todos juntos, preparámos alguns materiais que poderá receber na
sua morada para poder distribuir gratuitamente. Poderá também descarregar todo
o material na página de Internet millionkidspraying.org
Ficamos à vossa disposição pelo nosso telefone 217 544 000 ou email apoio@
fundacao-ais.pt . Muito obrigado pela sua colaboração nesta jornada de oração!
PS: Tire fotos, faça vídeos e partilhe connosco os momentos mais importantes desse dia
em facebook.com/FundacaoAIS ou através do e-mail apoio@fundacao-ais.pt
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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Destaque

Terço para Crianças

“Quando um milhão de crianças
rezar o terço, o mundo mudará.”
São Padre Pio
Terço comemorativo dos 40 ANOS da Bíblia para Crianças da Fundação AIS
Ofereça este terço aos seus filhos, netos, amigos “pequenos” e faça-os perceber da
importância de rezarmos por todas as outras crianças que sofrem os horrores da
guerra e da pobreza... mas que têm sempre Deus muito presente. Um Deus amigo!
Ajude-nos a levar o Evangelho para as crianças de todo o mundo!
> Por exemplo, ao adquirir 2 Terços para Crianças permite-nos enviar
5 Bíblias para Crianças para os países mais necessitados do mundo.
Terço colorido de plástico.
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