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CURAR AS FERIDAS
DO EXTREMISMO RELIGIOSO
África vive uma Via Sacra
permanente. Uma realidade
brutal. O Bispo Auxiliar de
Bangassou, D. Jesús Ruiz Molina
descreve-nos um verdadeiro
pesadelo que é o dia-a-dia
de milhões de pessoas. Ele
não deixa quase ninguém de
fora. Nigéria, Burkina Faso,
República Centro-Africana e
Moçambique, são alguns
desses países.

Todos, no seu sofrimento,
fazem lembrar a paixão
de Jesus. D. Ruiz Molina
faz-nos uma pergunta
arrepiante: “Há vida
antes da morte, em
África?”
Os efeitos de viver sob
a constante ameaça
terrorista e o medo são
paralisantes. Tudo isto
provoca um enorme
sofrimento espiritual.

É aqui que entra a
Fundação AIS. Ajudar a
curar as feridas, do corpo
e da alma, das vítimas do
terrorismo religioso.
A sua ajuda fará de
certeza toda a diferença
junto deste povo tão
martirizado.
Eles contam consigo!
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A vossa ajuda…

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo AIS Internacional

Queridos amigos,
A Quaresma deste ano, precisamente
devido à nova experiência de como lidar
com as consequências duma pandemia
global, é particularmente adequada para
pararmos e nos examinarmos: será que
nós próprios, mas também a sociedade
da qual fazemos parte, correspondemos
agora mais às exigências de Jesus Cristo
ou nem por isso?
Concentremo-nos na situação dos países
em que nos é dado viver. Não somos confrontados também aí com uma crescente
intolerância em relação aos ensinamentos de Cristo? Não deparamos diariamente com a tentativa de transformar o direi-

to humano à vida num direito ao aborto
ou ao suicídio assistido? Apercebemo-nos
da discriminação, já não tão branda, de
pessoas que querem viver os valores cristãos também na sua profissão?
Perante esta situação, não teremos então
que nos preparar para as perguntas que os
nossos netos e bisnetos farão dentro de algumas décadas: “Como é que isso foi possível? O que é que fizeste para o impedir?”
Aproveitemos a preparação para a Páscoa
para levantarmos as nossas vozes, onde
pudermos, contra a proliferação desta
mentalidade actual ou pelo menos para
rezarmos para que o Espírito Santo nos
indique o caminho certo.

Um jardim para Deus
Tenho um jardim muito grande e
costumava pedir a um jardineiro
para o limpar e arranjar. Há pouco
tempo deixei de lhe pedir este serviço e comecei a dedicar um pouco do meu tempo, que é bastante
ocupado, a arranjá-lo eu própria.
Assim, estou a poupar o dinheiro
que era suposto pagar ao jardineiro para vos enviar, porque emociona-me muito o trabalho que fazem
pelos mais necessitados.
Uma benfeitora de Portugal

Catarina Martins de Bettencourt
Directora da Fundação AIS Portugal

Queridos amigos,
Em 2019, África bateu um recorde
fatal pela segunda vez consecutiva: foi o continente que registou
o maior número de assassinatos
de sacerdotes, religiosos e colaboradores da Igreja.
A realidade da perseguição aos Cristãos
em África é tão grande como o continente
em si. Sabia que 1 em cada 6 cristãos em
África sofre perseguição? Além das grandes dificuldades económicas e sociais, às
quais se soma a pandemia do coronavírus, os Cristãos são ameaçados, perseguidos, assediados e muitas vezes assassinados por grupos religiosos extremistas.
A violência dos seus actos é atroz!

Neste Boletim focamo-nos em 4 países, onde se tem verificado um aumento de violência contra os Cristãos:
Moçambique,
Nigéria,
República
Centro-Africana e Burkina Faso.
Que o seu exemplo nos dê coragem e
força para levar a nossa cruz por amor a
Cristo e nos inspire a trabalhar ainda mais
pelos mais fracos e oprimidos.
Desejo-vos um Santo tempo
Quaresmal e Pascal,

P.S. Ao doar 0,5% do seu IRS estará
também a ajudar a Fundação AIS no seu
trabalho junto dos Cristãos perseguidos
e necessitados em mais de 145 países.
Obrigada!

Instituições religiosas (art.º 32.º, n.º4, da Lei n.º16/2001,de 22 de junho)
Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas de utilidade pública
(art.º 32.º, n.º6, da Lei n.º16/2001,de 22 de junho)
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Uma realidade que todos devem conhecer

“A

África subsariana vive a sua própria Via Sacra,
onde o Senhor Jesus continua a sofrer a Sua
paixão na carne de tantos africanos...
Nigéria, Mali, Burkina Faso, Níger, Chade,
Camarões,
Moçambique,
República
Democrática do Congo, Rep. CentroAfricana..., vivemos realidades comuns como
uma elevada mortalidade infantil e uma baixa
esperança de vida...; as pandemias contínuas
como o sarampo, a sida, a tuberculose ou a
malária...; os conflitos bélicos orquestrados a
partir da ambição de potências estrangeiras...;
o baixo índice de desenvolvimento que
provoca pobreza e miséria, fruto de um sistema
económico injusto que só torna o continente
africano cada vez mais endividado…; a
corrupção dos governos locais, muitas
vezes incapazes de olhar para o seu povo…;
fundamentalismos de todos os tipos…; a crise
ecológica e os desastres ambientais…; as
práticas ancestrais como a bruxaria, a excisão
das mulheres...

É a partir destas realidades
comuns que me aproximo
da paixão do nosso Salvador
Jesus, vendo na África
Central a actualização
da Sua paixão e morte...
“Ninguém me tira a vida,
mas sou Eu que a ofereço
livremente”.
Paixão sim, mas uma
paixão carregada de Vida. O
que mais surpreende sobre
África são as torrentes de
vida que fluem em toda
parte em situações de
morte e destruição sem
precedentes...
Sim,
é
África..., África é chamada
a renascer, África traz
nas suas raízes o gérmen

da imortalidade, pois o
Senhor Jesus “a amou e
Se entregou... para que
tenham vida e vida em
abundância”..., África vive e
sofre... África viverá.
D. Jesús Ruiz Molina, MCCJ
Bispo Auxiliar de Bangassou,
República Centro-Africana

A sua ajuda é fundamental
para manter a fé viva
no continente africano.
Ajude-nos a curar as
feridas de milhares de
cristãos que dependem
directamente das obras de
misericórdia da Igreja.
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MOÇAMBIQUE

O povo de
Cabo Delgado
está de mãos
vazias
“Esta tem sido uma
experiência de cruz!”
D. Luiz Lisboa

Os últimos anos vividos na Diocese de Pemba, anos de guerra com o território da província de Cabo
Delgado marcado por constantes ataques terroristas, não se apagarão mais da memória de D. Luiz
Fernando Lisboa. Em entrevista em exclusivo à Fundação AIS, o Bispo, que o Papa Francisco enviou
agora para uma diocese situada no estado do Espírito Santo, no Brasil, olha em retrospectiva para a
sua passagem por Moçambique, país lusófono que é, também, um dos mais pobres do mundo.

A

Fundação AIS não poderia
deixar de prestar esta sentida homenagem pelo trabalho
que D. Luiz fez e que sabemos
que continuará a fazer pelos
nossos irmãos moçambicanos!
“A minha passagem pela Diocese de
Pemba foi uma grande aprendizagem
para mim. Sempre quis trabalhar em
África como missionário e Deus concedeu-me essa graça. E eu fiquei praticamente quase 20 anos…”
O balanço de todo este tempo é positivo. Desde o Brasil, onde agora vai
assumir a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, D. Luiz fala também de si, de
como mudou, do que aprendeu, das
memórias que vai levar consigo até ao
fim dos seus dias.
“Tenho a certeza de que muito mais eu
recebi do que dei. África nunca vai sair
de mim…”
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ANOS DE GUERRA
Absolutamente marcantes foram os últimos três anos, quando a província de
Cabo Delgado se sobressaltou com ataques terroristas que ganharam intensidade especialmente em 2020. Três
anos de guerra que podem ser sintetizados na brutalidade da estatística:
mais de dois mil mortos e mais de 500
mil deslocados. Três anos que, para
D. Luiz Lisboa, valeram por dez…
“Foi uma experiência muito forte, uma
experiência de cruz, uma experiência
de dor.”
Para o Bispo, todo o sofrimento que
testemunhou permitiu-lhe descobrir
a generosidade de um povo materialmente muito pobre, mas com um grande coração.
“(…) Nesse tempo de guerra cada família que não era deslocada acolheu uma
ou duas ou até três famílias deslocadas,
dentro da sua casa, no seu quintal, repartindo o pouco que tinha com aqueles que não tinham nada e estavam
ainda no desespero, na estrada, sem
ter norte. Então, eu penso que essa experiência do povo de Cabo Delgado vai
ficar sempre marcada na minha vida…”

(…) E, neste momento, o Papa Francisco
entendeu que seria melhor que eu fosse
trabalhar em outro lugar, e eu acolhi e
agradeço todo o apoio que ele deu, todo
o empenho que ele teve em nos ajudar e
toda a preocupação que ele teve e ainda tem para com Cabo Delgado, porque
além de rezar ele quer continuar a ajudar aquele povo.”

O APOIO DA FUNDAÇÃO AIS
D. Luiz Fernando Lisboa faz questão de
sublinhar todo o apoio que, ao longo
dos anos, mas especialmente nos últimos tempos, a Diocese de Pemba tem
recebido através da Fundação AIS.
“Eu queria aproveitar para agradecer à
Fundação AIS por todos esses anos de
parceria, por toda a ajuda que já prestou, que já deu à nossa diocese. Da AIS
e daqueles que colaboram com a AIS nós
recebemos carros para os missionários,
nós já recebemos ajuda para a formação
de padres e seminaristas, para retiros,
ajuda de subsistência para irmãs, projectos, agora no tempo da guerra, para
a alimentação da população deslocada,
projectos para a compra de material
agrícola para o pessoal deslocado… e
estamos ainda com alguns projectos em
pleno desenvolvimento!

Ir. Nubia Zapata

© Facebook da Irmã Blanca

Muitos deslocados têm dormido ao
relento e escondem-se no mato, fugindo
dos ataques.

>

EM TODAS ESTAS CIDADES E
VILAS, CENTENAS DE PESSOAS
FORAM OBRIGADAS A FUGIR.
FUGIRAM DA VIOLÊNCIA PARA
SALVAR AS PRÓPRIAS VIDAS E
DEIXARAM TUDO O QUE
TINHAM PARA TRÁS.

Independentemente da evolução no
terreno do combate aos terroristas, milhares de pessoas vão continuar deslocadas, fora das suas aldeias, das suas
casas, das suas coisas.
Continuar a ajudar é, por isso, fundamental. As prioridades no apoio às
populações são: habitação, alimentação e ajuda psicológica nas situações traumáticas. Duas prioridades
no apoio às populações: habitação e
alimentação.
Temos de continuar a apoiar a Igreja
que está no terreno e que é, tantas vezes, a única mão amiga para quem perdeu tudo o que tinha…

Veja o vídeo aqui
ou em www.fundacao-ais.pt

→ Ajuda humanitária para milhares de
deslocados que perderam tudo
→ Ajuda pastoral e apoio psicossocial
para crianças, mulheres e homens que
vivenciaram experiências traumáticas

160.000€
18.500€

Irmãs Carmelitas Teresianas
de São José, em Pemba

“

O conflito em Cabo Delgado começou há três anos. Quando os agressores chegaram, a população dispersou.
Têm sobrevivido a muitas situações de
aflição. Eles chegaram e nós corremos
para a floresta. Na floresta ainda conseguíamos ouvir o som de armas e do
fogo. As crianças choravam, pedindo
água. A primeira coisa é dar-lhes apoio
material imediato.
Visitamos as famílias, para ver as pessoas, para saber como estão a passar.
Escutamo-las, estamos com elas,
acompanhamo-las, fazemo-las saber
que estamos perto, que não estão sozinhas, que não estão abandonadas.
Muito obrigado à Fundação Ajuda à
Igreja que Sofre. Desejo tanto continuar,
com todas as forças, a dar dignidade à
vida destes seres humanos. Estas pessoas não merecem ter de estender a
mão para pedir ajuda.
Obrigado pela vossa ajuda, precisamos de mais um pouco do seu apoio.”

Ajude a
Curar as
Feridas
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NIGÉRIA

Diante
dos olhos
Naomi Dawa, uma da
vítimas do Boko Haram
viu os terroristas
matarem o marido
e a mãe
Maiduguri, no norte da Nigéria, é uma diocese mártir. Calcula-se que mais de 20 mil pessoas foram
mortas pelo Boko Haram apenas desde 2009. É nesta região que o temível grupo jihadista sonha
construir um califado. O rasto de violência é perturbador. Ninguém está a salvo. Os Cristãos são
um dos alvos principais. Naomi Dawa nunca mais conseguirá esquecer o dia em que lhe mataram
o marido e a mãe. À sua frente…

O

s relatos da violência na Diocese
de Maiduguri, no norte da Nigéria, parecem irreais. Desde 2009, mais
de 20 mil pessoas foram assassinadas
pelo Boko Haram, grupo jihadista que
procura edificar na região norte da Nigéria um califado. Ao rasto de sangue
junta-se a destruição de mais de duas
centenas de igrejas, paróquias, dezenas de escolas, lojas, hospitais e até
três mosteiros. É uma violência bárbara. Nada é poupado. Viver assim é assustador. O rapto de mulheres e meninas é outra das facetas deste reino
de terror que atinge esta diocese com
particular intensidade.

Desde há três anos que está em cativeiro. Agir pela libertação de Leah Sharibu e de todos os cristãos cativos do
Boko Haram, de todas as pessoas que
estes terroristas aprisionaram nos
últimos anos é o apelo que o Pastor
Gideon, que é também o porta-voz da
família, fez chegar à Fundação AIS.
Uma das preocupações da diocese é
atender a todas as pessoas traumatizadas pela violência terrorista. Há
muitas viúvas, muitas crianças órfãs,
muitas famílias destroçadas. Os números agigantam a dimensão da tragédia. Parecem até irreais…
Só em Maiduguri, a Igreja ajuda hoje
cerca de 8 mil viúvas e 17 mil crianças
e jovens. Todos são vítimas. Todos
têm histórias terríveis para contar.
Como Naomi Dawa.

Leah Sharibu, uma jovem raptada a
19 de Fevereiro de 2018, é um símbolo dessa tragédia que tem vitimado a
comunidade cristã. Tinha apenas 14
anos quando foi levada à força da es6 cola em Dapchi. Recusou heroicamente renunciar à fé em Jesus, como os
terroristas exigiam.

>

A NIGÉRIA ESTÁ A SOFRER
UMA CAMPANHA TERRORISTA.
O BOKO HARAM JÁ MATOU
ENTRE 50.000 E 70.000
CRISTÃOS, E PROVOCOU
MAIS DE 2 MILHÕES DE
DESLOCADOS.

Naomi Dawa

EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA
Naomi é uma das inúmeras vítimas
do Boko Haram que a diocese acolhe
num centro construído com o apoio
da Fundação AIS.
Com o rosto escondido atrás de uma
máscara por causa da pandemia do
coronavírus, Naomi Dawa conta como
o mundo desabou no dia em que os
terroristas atacaram a sua aldeia. Num
instante tudo mudou. “O Boko Haram
matou o meu marido diante dos meus
olhos e também matou a minha mãe…”
É difícil renascer de uma dor assim.
Aos poucos, Naomi está a reaprender
a viver. O centro existente na Paróquia
de Bature é um exemplo do trabalho
essencial, mas quase invisível, da Igreja
junto dos que passaram por alguma experiência traumática.

Pe. Joseph Fidelis junto de mulheres
e crianças no campo de refugiados
gerido pela Diocese de Maiduguri
Pe. Joseph Fidelis
Diocese de Maiduguri

Perdeu também a alegria que lhe
animava o rosto todos os dias. Agora
está muito mais só no mundo. É ela
e os filhos. Apenas. Mas Naomi sabe
que, apesar do infortúnio, pode
contar com a ajuda da diocese. “Foi a
Igreja que veio ajudar-me a mim e aos
meus filhos quando viemos para cá…”

CURAR E RECONCILIAR

O Pe. Joseph Fidelis pede ajuda
para esta missão. Pede ajuda
para continuar a acolher todas as
vítimas dos terroristas que têm
ensanguentado a Nigéria ao longo da
última década.

Todos os dias, o Pe. Fidelis lida com
pessoas em lágrimas, homens, mulheres e crianças vítimas da violência mais absurda deste grupo jihadista que sonha em implantar ali
um reino de terror.

“Obrigado, AIS, pelo apoio que nos
deram. Lembrem-se, embora a perseguição faça com que as pessoas
sofram, também as fortalece, pois
interiormente encontram uma razão
para viver.”

Veja o vídeo aqui
ou em www.fundacao-ais.pt

→ Construção de um Centro de Traumas
onde as vítimas de perseguição poderão
receber ajuda para curar, integrar e
reconciliar, o que irá ajudá-las a
superar o que sofreram.

280.000€
Diocese de Maiduguri

“

Tem havido uma sistemática perseguição aos Cristãos. Perdemos tantas
pessoas. Foram mortos muitos cristãos.
Foram quase caçados como animais
na selva. Eu, pessoalmente, escapei de
uma bala perdida porque tinha de defender as crianças numa escola da minha paróquia.
Quando eles chegaram e ameaçaram
queimar a minha paróquia só consegui
correr para Jesus e dizer: “Deus, esta
obra é Tua, defende o Teu povo.”
É daí que vem a minha coragem. Temos
apoio garantido pela Ajuda à Igreja que
Sofre para construir um centro de trauma, onde as pessoas irão para se curar,
integrar e reconciliar, o que irá ajudá-las
a superar o que sofreram.
Precisamos da sua ajuda, para podermos apoiar as pessoas que estão
a sofrer. Porque África, e a Nigéria,
também são o futuro do Cristianismo.

Ajude a
Curar as
Feridas
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REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA

Amor pelos
pobres
Num país em tumulto
a Igreja tem sido a
salvação de um povo
em lágrimas
A República Centro-Africana vive dias complicados, com cidades controladas por grupos
armados, ataques, pessoas em fuga, mortos e feridos. O ano começou com violência e
ninguém consegue adivinhar como tudo irá terminar. Mas para D. Juan José Aguirre a
prioridade está sempre nos mais pobres e mais frágeis, nomeadamente as crianças orfãs
que salvou dos tumultos do início do ano.

D

ia 3 de Janeiro. A cidade de Bangassou, na República Centro-Africana, foi tomada por grupos rebeldes
no primeiro domingo do ano. O Bispo,
D. Juan José Aguirre, falou logo nessa
manhã com a Fundação AIS e descreveu um ambiente de violência na cidade. Estava preocupado, acima de tudo,
com os mais velhos e as crianças.
“São inocentes, olhamo-los nos olhos e
não sabem nada sobre rebeldes, mercenários, lutas pelo poder... Eles só ouvem os tiros e as explosões e ficam com
muito medo.” Percebia-se a inquietação na sua voz. Não era só Bangassou
que estava sob ataque.
Várias outras cidades foram igualmente tomadas por grupos rebeldes
que estão activos neste país africano, principalmente desde a segunda
quinzena de Dezembro, e que controlarão já vastas regiões do país.

É o caso, por exemplo, de Bozoum.
O Padre carmelita Aurelio Gazzera,
que esteve em Lisboa a convite da
Fundação AIS em 2015 para a apresentação do Relatório sobre a perseguição aos Cristãos, referiu que o armazém local tinha sido vandalizado,
8 também nesse primeiro domingo do
ano, por “homens armados do grupo
rebelde 3R”.

“Provavelmente estariam a procurar
armas ou material valioso. Dentro do
armazém havia de facto algo muito
precioso. Mas algo porém que os homens das milícias não podiam destruir
ou roubar: o amor pelos pobres!”

OS PRIMEIROS PADRES
É preciso recuar meio século para
se encontrar registo dos primeiros
padres carmelitas italianos na República Centro-Africana. Foram quatro
sacerdotes. Traziam consigo uma
semente de fé que queriam ver desabrochar neste pedaço de África, num
dos países mais pobres do mundo.
Arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar.
Um desses quatro frades carmelitas
que se aventuraram por terras africanas no já longínquo ano de 1971 foi
Nicolò Ellena. Trabalhou como missionário praticamente até ao fim dos
seus dias. Morreu em 2019, com 96
anos de idade.
A pobreza que comoveu Nicolò e os
seus companheiros de aventura é
uma realidade que, infelizmente,
persiste quase inalterada nos dias
de hoje.

TEMPOS DE GUERRA
Essa pobreza, que tem alastrado impunemente de geração em geração
deixando as suas marcas nos bairros
periféricos das cidades, entre os casebres das aldeias, em todo o lado, foi
fermento para a violência que alastrou
no país em 2013.
A República Centro-Africana era um barril de pólvora prestes a explodir. Nesses
dias de má memória, com o país a ferro
e fogo, os Carmelitas abriram as portas
dos seus conventos, das suas missões,
para abrigar as multidões em fuga. Foi
assim, por exemplo, em Bangui. O convento foi literalmente invadido por
mais de 10 mil pessoas que procuravam apenas salvar as suas vidas.
Eram como náufragos. Talvez tenham
sido mais de 10 mil pessoas as que se
acolheram junto dos carmelitas. De
um dia para o outro, os terrenos em
volta do convento transformaram-se
num gigantesco acampamento.
O tempo passou, mas nunca mais houve verdadeiramente paz na República
Centro-Africana. Agora, desde o final
do ano passado, a violência parece ter
desabado de novo sobre as cidades,
sobre as populações.

D. Juan José Aguirre
Bispo de Bangassou

SERVIR OS MAIS POBRES
A semente de fé que veio de Itália tem
frutificado. Na verdade, há cada vez mais
jovens que pretendem abraçar a vocação
religiosa na comunidade carmelita.
E fazem-no apesar dos rumores de
guerra, de violência constante, até da
ameaça crescente que se verifica neste
país sobre os Cristãos.
Actualmente, há 38 jovens em formação.
Todos sonham envergar um dia o
hábito carmelita. É o caso de Jeannot
e Marcial. No dia 20 de Dezembro
iam fazer a profissão permanente em
Bozoum, a mais antiga estação da
Missão Carmelita na República CentroAfricana.

Nesse dia, grupos armados entraram à força na cidade impondo a sua
presença. Tudo parou. Todos ficaram
à espera do pior numa angústia de
morte. A cerimónia foi cancelada. Os
dois jovens acabariam por fazer os seus
votos mais tarde apenas perante um pequeno grupo de confrades. Perdeu-se a
festa, mas salvou-se o essencial. Jeannot e Marcial são dois dos quase 40 jovens carmelitas que querem dedicar
as suas vidas a Deus servindo os mais
pobres dos pobres do seu país.

>

TODOS SOFREM COM
ESTE CONFLITO. BASTA DE
DERRAMAMENTO DE SANGUE
E VIOLÊNCIA.

Veja o vídeo aqui

“

Cristãos e muçulmanos participam
na formação. A formação é para
aqueles que pertenciam a grupos armados. Queríamos arranjar emprego para estes jovens, para os ajudar a
reintegrar-se na sociedade. Gostaria
de aproveitar esta oportunidade para
agradecer à Ajuda à Igreja que Sofre
por tudo o que fizeram por nós aqui em
Bangassou e na África Central.
Infelizmente, a República Centro-Africana é o segundo país mais pobre
do mundo. Por isso, ainda precisamos
da vossa ajuda. Qualquer ajuda.”

“

Estávamos sentados em casa e vimos
rebeldes a entrar na aldeia. Muitas
pessoas foram mortas sem motivo. Mataram o meu pai e deitaram o seu corpo
no riacho. É por isso que precisamos de
ajuda para sair desta situação difícil,
para seguir em frente e criar um futuro
melhor.” (Vários testemunhos)

ou em www.fundacao-ais.pt

→ Reconstrução do centro junto à Catedral do
Sagrado Coração, destruído pelos extremistas,
para acolhimento da comunidade, nomeadamente as vítimas de violência e perseguição e
também para actividades pastorais.

85.000€
Diocese de Alindao

Ajude a
Curar as
Feridas
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BURKINA FASO

“Rezamos
todos
os dias”
Crianças celebram
primeira comunhão
apesar do terror
jihadista
Elisabeth e Etienne são ainda duas crianças. Tiveram de fugir, com os seus pais, da aldeia
onde nasceram no Burkina Faso por causa da violência jihadista. Os Cristãos foram todos
ameaçados. Se ficassem seria um verdadeiro suicídio. Fugiram, mas o medo persiste.
Os terroristas querem controlar todo o país. Elisabeth e Etienne fizeram agora a
Primeira Comunhão. No meio do terror e da morte, eles são sinal de esperança.

A

igreja em Kaya encheu-se, neste
final de Agosto, de cânticos e de
alegria. Foi um dia de festa em que
as crianças celebraram a sua Primeira
Comunhão. Vestidas de branco, dançando e cantando, elas foram expressão da presença cristã neste país africano onde a comunidade vive dias de
angústia e medo. “As crianças vêm de
Dabló e foram obrigadas a fugir da sua
aldeia por causa do terror que havia
por ali”, explica o Pe. Gabriel Bamogo à
Fundação AIS.
Foi um dia de festa. Um dia muito especial para todos os que tiveram de
fugir, todos os que já experimentaram
o terror dos grupos jihadistas que querem implantar no Burkina Faso um ‘califado’ gerido pelo fanatismo islâmico.

Elisabeth tem 13 anos. Provavelmente nunca mais irá esquecer o ataque à
sua aldeia, as ameaças constantes dos
terroristas. É uma cicatriz que lhe ficou
impressa na memória. “Não podíamos
ficar mais tempo em nossa casa, era
insuportável. Todos os dias nos sentíamos ameaçados”, diz a jovem. Etienne
Sawadogo nasceu numa aldeia também perto de Dabló. Também ele já tes10 temunhou o horror da violência. “Vimos
matar sem piedade. Poderia ter acontecido connosco. É por isso que fugimos.”

O DIA DO ATAQUE

AMEAÇA REAL

Dia 12 de Maio de 2019. Igreja de Dabló, Diocese de Kaya. A capela estava cheia de fiéis naquele Domingo.
Quase já no fim da Missa, escutaram-se gritos. Homens armados irromperam pelo templo aos tiros.

Era mais do que um aviso. Era uma
ameaça real. Praticamente todos os
cristãos abandonaram a aldeia. Ficar
seria um verdadeiro suicídio. Elisabeth Bamongo e Etienne Sawadogo tiveram de deixar Dabló juntamente com
as suas famílias. São ainda crianças.

Seriam mais de 20, talvez 30. Junto
ao padre, no altar, estavam alguns
jovens acólitos. Num ímpeto, o Pe.
Simeón Yampa, 34 anos, arrastou-os
para a sala ao lado, a sacristia, procurando protegê-los. E conseguiu. Os
jovens foram poupados, mas o padre não. Foi executado a tiro logo
ali. Com ele mais cinco cristãos
perderam a vida.
Antes de abandonarem a igreja, os
terroristas obrigaram ainda os fiéis a
retirar os crucifixos e outros objectos
religiosos que traziam consigo.
E deixaram uma ameaça: as mulheres teriam de passar a vestir-se tal
como as muçulmanas, cobrindo-se
com um véu. Caso contrário, seriam
também assassinadas quando eles
regressassem à aldeia.

Ela tem 13 anos, ele é um pouco mais
velho, tem 14. Deixaram em Dabló o
mundo que conheciam. Tornaram-se,
com os pais e os outros cristãos da
aldeia, refugiados no próprio país. Foram todos para Kaya.
O Burkina Faso é um país sequestrado pela violência, pelo terror jihadista, pelos bandos de criminosos e
pelas redes de traficantes de armas
e de droga. O país é predominantemente muçulmano embora os Cristãos ainda representam cerca de
23% da população. Mas estão todos
sob ameaça.
O ataque à aldeia de Dabló é apenas
um exemplo da forma como grupos
de terroristas ameaçam directamente as populações no meio da maior
impunidade.

Pe. Victor Ouedraogo
Diocese Ouahigouza

FESTA NA IGREJA
Os Cristãos fugiram de Dabló
e rumaram a Kaya. As crianças
continuaram a ter aulas de
catequese. E chegou o tão aguardado
dia da Primeira Comunhão. A igreja
encheu-se de cânticos e de alegria.
A comunidade marcou presença como
quem anuncia ao mundo que o medo
não pode triunfar sobre a fé e o amor.
Houve muitas palmas quando as
crianças, vestidas de branco, foram
receber a Primeira Comunhão. Foi
uma festa marcada, no entanto, pelas
nuvens negras da ameaça jihadista.
Ninguém arrisca imaginar como vai ser
o dia de amanhã.

Todos sabem que os grupos terroristas
estão a crescer, estão a ficar mais fortes, mais bem armados. Os Cristãos
sentem-se indefesos. Mas, apesar do
medo, há sempre esperança. Uma
esperança que é alimentada pela fé.
Etienne Sawadogo e Elisabeth Bamongo fizeram agora a Primeira Comunhão.
Para eles, nada é impossível. “Rezamos
todos os dias”, dizem com orgulho. No
meio do terror e da morte, estas duas
crianças são sinal de confiança num futuro melhor.

>

A IGREJA É UM REFÚGIO PARA
MILHARES DE PESSOAS QUE
FOGEM DA VIOLÊNCIA.

“

Muitos jovens e mulheres viram o
pai ou o marido a ser morto. Viram
muitos horrores. Estas pessoas estão
em estado de choque. Esta crise tem
muitos rostos: há uma crise humanitária e enormes necessidades em
termos de alimentação, higiene e
educação das crianças. Além disso, e
acima de tudo, há desespero e miséria
psicológica e espiritual nesta comunidade. Tentámos curar as feridas causadas pela violência que viram ou de que
foram vítimas.
Elas precisam de algo muito mais
profundo que possa tocar os seus corações e, principalmente, deixá-las
olhar para o futuro com esperança.”

“
Veja o vídeo aqui
ou em www.fundacao-ais.pt

→ Ajuda de subsistência para 36 religiosas que
trabalham dia e noite junto da população, em todos os
sectores da vida pastoral e social, apoio humanitário,
visita aos doentes, catequese, missão em várias
aldeias, promoção humana de crianças e mulheres.

Depois de fazerem o que queriam,
começaram a disparar contra a cabeça do David, do Theophilus e do Philipp. E, antes de saírem da loja, espalharam gasolina e atearam fogo.”
(testemunho de um ancião)

20.000€
Diocese de
Fada N’Gourma

Ajude a
Curar as
Feridas
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“Vale pouco a vida em África”, afirma o Bispo Auxiliar de Bangassou na ‘Via Sacra’
que escreveu para a Fundação AIS. Apesar de centrar a sua atenção essencialmente no seu
país, a República Centro-Africana, D. Ruiz Molina fala em nome de todo o continente, dos
sem voz, dos excluídos, dos mais pobres. E denuncia as situações mais dramáticas.
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O DRAMA DA FOME

O SOFRIMENTO DAS MULHERES

Comer uma vez por dia, diz o
prelado, “é uma aventura que
muitos não se podem permitir”.
O olhar recai sobre os inúmeros
campos de refugiados onde estão milhares de pessoas desesperançadas.

Há a fome de alimentos e também a fome
de justiça. Especialmente para as mulheres vítimas da guerra, da violência, da
brutalidade dos conflitos. Mulheres que
sofrem e que estão sós. Mulheres que são
das principais vítimas dos conflitos sem
fim que polvilham a história deste continente. Mulheres brutalizadas.

“Dentro e fora destes campos, há
crianças com fome, jovens com
fome, adultos com fome, idosos
com fome. Roubam por causa da
fome, matam por causa da fome.
Que má conselheira é a fome!
Quantos caem por causa dela!”

“Mulheres que sofrem a infâmia humana, a
arma letal de todos os conflitos bélicos em
África. Violar mulheres e meninas para destruir o inimigo. Violar mães e adolescentes,
rasgar esses corpos que deram vida; manchá-los com a morte… As mulheres tornaram-se o alvo da brutalidade dos homens
armados sem piedade.”

“É caridade acompanhar uma
pessoa que sofre, mas é caridade
também tudo o que se realiza –
– mesmo sem ter contacto
directo com essa pessoa – para
modificar as condições sociais
que provocam o seu sofrimento.”
Encíclica “Fratelli tutti ”

UM LIVRO PARA

LER E REZAR

Cód. VS006

€ 4,00

Livro solidário. As receitas deste
livro revertem totalmente para
projectos em África.

