
A fome e a miséria marcam 
o dia-a-dia dos Cristãos no 

Líbano e na Síria. Depois 
da guerra, da perseguição, 
o sofrimento não tem fim. 

Agora é o fantasma da 
pobreza. Com os países 

em colapso económico, as 
famílias estão arruinadas. 

Falta-lhes tudo.  
A começar pelo  

pão na mesa.  
Em muitas casas, os 

frigoríficos estão vazios 
e os pais só conseguem 
alimentar os seus filhos 

graças à Igreja. A situação 
é mesmo dramática.  

A nossa ajuda é vital.  
É mesmo a sua  

última esperança.

A CRISE ECONÓMICA NO LÍBANO E A GUERRA NA SÍRIA 
TROUXERAM FOME E POBREZA PARA ESTES DOIS 
PAÍSES NUMA ESCALA SEM PRECEDENTES.
A IGREJA TENTA SOCORRER OS MAIS NECESSITADOS  
MAS PRECISA DE NÓS. PRECISA DE SI!

Relatório Líbano e Síria

Novembro de 2022

Dias do Fim?
LÍBANO E SÍRIA
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Há uma fila de pessoas à porta 
da casa das Irmãs do Sagrado 
Coração de Jesus, na Paróquia 

maronita de São José. São pessoas já 
de alguma idade, a maioria mulhe-
res, e vêm quase todas dos bairros de 
Bourj Hammoud e Nabaa, talvez os 
mais pobres dos subúrbios de Beiru-
te, a capital do Líbano. Estão ali, do 
lado de fora das grades da porta, le-
vando caixas de plástico, implorando 
por alguma coisa para comer. Todas 
estas pessoas já perderam pratica-
mente tudo o que tinham. O dinhei-
ro, a esperança, a dignidade. Agora 
estão ali de mãos vazias, sem outra 
alternativa que não seja pedir. Tudo 
nas suas vidas ruiu. São todos mendi-
gos num país que sucumbiu à miséria, 
onde falta também quase tudo, des-
de a electricidade, aos combustíveis, 

Os Cristãos no Médio Oriente vivem 
tempos muito duros e desafiantes.  
A crise económica no Líbano e a guerra 
na Síria conduziram estes dois países 
à ruína. As famílias desesperam, não 
conseguem o pão para o dia-a-dia,  
não conseguem dar um futuro aos  
seus filhos. 

O Líbano, um país que conheceu a abundância, que 
abriu as suas portas para acolher milhões de refugiados, 
nomeadamente da Síria, por causa da guerra, está a 
atravessar hoje uma das mais profundas crises de 
toda a sua história, e isso tem vindo a contribuir para 
o acelerar do esvaziamento da população cristã que, 
face ao colapso económico e financeiro de empresas, 
famílias e do próprio Estado, só vê na emigração o 
único caminho possível. 

Tal como no Líbano, na Síria pelo menos 90% da 
população vive já abaixo do limiar da pobreza.  
A situação é muito grave, mas arrisca-se a passar 
despercebida aos olhos do mundo, cuja atenção 
está toda voltada para a guerra na Ucrânia. Só que o 
mundo esquece-se que a Síria também está em guerra.  
E são cada vez mais visíveis os efeitos devastadores 
das sanções impostas pelos Estados Unidos e União 
Europeia ao regime de Bashar al-Assad. 

Em ambos os países, berços do Cristianismo, falta tudo 
às famílias cristãs, a começar pelo pão. Especialmente 
agora, nos meses mais frios do ano, a esmagadora 
maioria das famílias não tem dinheiro para comprar 
também o combustível para o aquecimento ou para a 
electricidade. 

Sobreviver é cada vez mais difícil. Os tempos 
são muito duros, muito exigentes. O futuro da 
comunidade cristã nestes dois países está nas nossas 
mãos. Se nada fizermos, estes podem mesmo ser os 
dias do fim…

As lágrimas  
da Irmã  
Juliette
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passando pelo gás, aos medicamen-
tos… tudo. A Irmã Juliette Warcha 
conhece as suas histórias, sabe o que 
mais precisam e todos os dias procu-
ra dar resposta a essas necessidades.  

“As pessoas estão à espera lá fora 
e isso não é digno. Em cada dia, em 
cada minuto, há pessoas a bater à 
nossa porta. Precisam de medica-
mentos, de tudo…”   

Todos os dias, estas irmãs tentam 
distribuir alguma ajuda essencial aos 
mais necessitados. É um verdadeiro 
milagre o que estas mulheres con-

sagradas conseguem fazer. A Irmã 
Juliette é a prova de que o amor ultra-
passa todos os obstáculos. 

“Preciso de ver Cristo neles”, diz a Irmã, 
explicando que a ajuda que a sua co-
munidade dá é muito mais vasta, pro-
longa-se por todas as ruas, por toda a 
cidade, enquanto houver alguém em 
necessidade. “Eles precisam de al-
guém que lhes faça as compras, que 
ajude a pagar a renda da casa, pagar 
a conta da electricidade…” Conta-nos 
histórias de pessoas que chegaram 
ao impossível. “Viram-se forçados a 
vender o frigorífico, a vender alguns 
móveis do seu apartamento para po-
derem comprar medicamentos… Eles 
já não têm vontade de viver, querem 
morrer… O meu papel é amar a vida 
para poder dá-la aos outros…”

As irmãs distribuem diariamente re-
feições, roupas, medicamentos, leite 
para crianças e fraldas. O objectivo 
é satisfazer as necessidades básicas 
e urgentes das famílias vulneráveis.  
A Irmã Juliette pede-nos ajuda para 
poder socorrer todas estas famílias. 

SERÁ POSSÍVEL FICARMOS  
INDIFERENTES?

Com 43€/mês 
PODEMOS ALIMENTAR  
UMA FAMÍLIA

As lágrimas  
da Irmã  
Juliette

Há uma Irmã que conhece os rostos e as histórias de muitos habitantes de 
alguns dos bairros mais pobres de Beirute. Ela vê Cristo em cada um deles e 

procura resgatá-los da miséria insuportável em que se encontram.  
Há quem tenha vendido os móveis da casa para comprar medicamentos, há 
quem já tenha perdido a vontade de viver, e há quem, todos os dias, bata à porta 
das irmãs, implorando por comida. E a Irmã Juliette chora de impotência e 
pede-nos ajuda…

Em cada dia, em cada 
minuto, há pessoas a 
bater à nossa porta. 

Veja o Filme
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É um hospital psiquiátrico seme-
lhante a todos os outros. Com a di-
ferença, enorme, de que todos os 

doentes foram rejeitados pelas suas 
famílias. São homens e mulheres, no-
vos e velhos, crianças e jovens. Cada um 
deles traz consigo uma história trágica 
de abandono, cada um deles é um re-
trato também da situação catastrófica a 
que chegou o Líbano. 

O hospital, considerado como um dos 
maiores em todo o Médio Oriente, tem 
actualmente mais de mil pacientes, dos 
quais a maioria (54%) não são cristãos. 
Mas, para as irmãs, isso é irrelevante. 
Elas são tudo para todos e não desistem 
de lhes dar o máximo carinho e conforto, 
apesar da situação em que se encontram. 

Quem lida todos os dias com os doentes 
psiquiátricos afeiçoa-se a eles de forma 
imperceptível. Aos poucos deixa de se 
ver a própria deficiência e só se repara 
que se está perante uma pessoa que 

Estes são, provavelmente, os dias mais difíceis da vida da Irmã Maguy 
Adabachy, das Missionárias do Santíssimo Sacramento. Ela é uma 
das responsáveis pela gestão das escolas da congregação no Líbano.  

É o caso da escola em Beit Habbaq, que fica numa aldeia, perto de Jbeil.  
A escola tem 1.420 crianças e, como quase todas as outras do Líbano, atra-
vessa um tempo muito delicado, talvez o mais complexo da sua história. 

A Irmã Maguy não sabe como manter as portas abertas todos os dias.  
Mas se ela desistir, se ela deixar de ser capaz de o fazer, então a tragédia ga-
nha contornos ainda mais dramáticos. É que muitas das crianças, a esma-
gadora maioria dos rapazes e raparigas que frequentam a escola, não têm 
praticamente nada para comer em suas casas. A escola é uma espécie de 
oásis no deserto em que se transformou o Líbano, mas só o será enquanto a 
Irmã Maguy conseguir manter abertas as suas portas. “Nesta situação que 
o nosso país está a atravessar, não posso dizer ‘não’ a nenhum pobre”, diz a 
Irmã, acrescentando: “Estamos a tentar ser Jesus neste lugar”. 

A Igreja está comprometida no acolhimento aos que estão numa situação 
mais desesperada neste momento no Líbano. 

A escola da Irmã Maguy transformou-se num lugar especial onde acontece 
todos os dias a promessa do Evangelho. “Este lugar serve para dar miseri-
córdia a quem quer que venha até nós”, diz a Irmã com uma simplicidade 
desarmante. “Tenho um desafio: arranjar dinheiro no final do mês para 
pagar aos professores, para o combustível dos autocarros, para poderem 
transportar as crianças.” 

“Não sei se no final do mês há dinheiro para alimentar os alunos mais 
pobres. Não lhes pedimos dinheiro, ensinamo-los gratuitamente e alimen-
tamo-los e às suas famílias também”, explica ainda a Irmã Maguy.  

Falta dinheiro mas não falta amor, para que ninguém desista de viver.

“Estou muito feliz por conhecer a Fundação AIS, estou muito feliz por ver 
que Deus não nos abandona através da Fundação AIS. Obrigada.” 

Com 45€/ano 
PODEMOS DAR FUTURO  
A UMA CRIANÇA

Amar os 
últimos

Um lugar  
de misericórdia
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Veja o Filme

A  escola da Irmã Maguy é um oásis no caos em que se transformou 
o Líbano. A pobreza é tanta e a miséria é tão profunda que 

a escola se transformou praticamente no único lugar onde as 
famílias têm a certeza de que os seus filhos não passam fome.
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precisa de ser amada e respeitada. 
Rachel Achkar Njeim, uma das respon-
sáveis do hospital, fala disto com um 
indisfarçável amor, mas também com 
uma enorme mágoa à mistura. “Quando 
começamos a trabalhar com os rapazes 

sabemos que já não os podemos deixar. 
Quando os conhecemos, já não vemos 
a deficiência que têm, vemos apenas 
o ser humano. No hospital, temos dois 
tipos de pacientes: os psiquiátricos e 
os que têm atraso mental. Ambas são 
doenças graves e nenhuma se pode 
curar a 100%. As famílias não aceitam 

os filhos e algumas pessoas dizem-nos 
apenas: ‘Se ele morrer, diga-me.’” 

Os doentes que ali estão não sabem 
que foram abandonados. Não se aper-
cebem disso. Passaram a ter outra fa-
mília, começaram a descobrir o encan-
to dos sorrisos, o carinho das irmãs e 
dos funcionários, a atenção que só o 
amor é capaz. Os doentes que ali estão 
não sabem também que as irmãs es-
tão a travar uma luta desesperada para 
manter abertas as portas do hospital. 
“Precisamos de alimentos, precisamos 
de medicamentos…”, diz-nos Rachel. 
“Imagine pessoas com problemas com-
portamentais, com hiperactividade, 
sem concentração. Imagine-os sem me-
dicamentos…” No meio do caos em que 
se transformou o Líbano, os problemas 

do hospital ganham ainda mais relevo. 
O próprio Estado, falido, reduziu os par-
cos subsídios que atribuía ao hospital. 

“Quero agradecer-vos muito, de todo o 
coração. A Fundação AIS está a dar-nos 
oxigénio, está a mostrar-nos que Deus 
actua mesmo. Vocês são a nossa reta-
guarda. Obrigada!”

SERÁ POSSÍVEL FICARMOS  
INDIFERENTES?

Com 20€ 
PODEMOS COMPRAR UMA 
CAIXA DE MEDICAMENTOS

Amar os 
últimos

As Irmãs Franciscanas lutam desesperadamente para que nada falte a cada um 
dos mais de mil pacientes no único hospital psiquiátrico em todo o Líbano. Todos 

os utentes têm em comum o facto de possuírem algum tipo de deficiência mental e 
física, e de terem sido rejeitados pelas suas famílias. Sem mais ninguém, resta-lhes o 
amor das irmãs. Mas elas estão aflitas. Mal conseguem manter as portas abertas do 
hospital, comprar os medicamentos, a comida, tudo… E pedem-nos ajuda.

Quando os conhecemos, já não 
vemos a deficiência que têm, 
vemos apenas o ser humano.

Veja o Filme

Ajuda de emergência para escolas, 
Irmãs Missionárias do Santíssimo 
Sacramento, Beit Habbaq. 
→ 25.000 €

Contribuição anual para a aquisição 
de medicamentos para o hospital 
psiquiátrico das Irmãs. 
→ 80.000 €

Assistência financeira às famílias 
mais vulneráveis em Bourj 
Hammoud e Nabaa. 
→ 279.000 €

A NOSSA 
AJUDA
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Hassan e Maryam abriram-nos a 
porta de casa. Têm três filhos.  
Todos ainda muito pequenos. 

A casa está quase despida de mó-
veis. Não estão na rua, mas são quase 
sem-abrigo. A história desta família 
é um exemplo da tragédia em que 
se encontram milhares de sírios.  
“A nossa situação é desesperante”, 
diz Hassan. “Tive um ferimento na 
perna durante a guerra e fui operado. 
Como tive de ficar internado durante 
um mês, fui despedido do trabalho. 
Neste momento não temos comida, 
apenas pão, e está a ser difícil. A Igre-
ja Católica é a principal cuidadora da 
nossa família.” 

Quando Hassan e Maryam falam so-
bre o apoio da Igreja estão a referir-
-se a pessoas como Wassim Farkouh, 

Num Domingo, depois da Missa, souberam de um projecto da Fun-
dação AIS destinado a jovens casais sírios. Trata-se de um apoio 
para a compra de equipamentos eléctricos como um forno, má-

quina de lavar, frigorífico… mas para Simon e Sandy a ajuda foi para um 
pequeno equipamento para regular a electricidade. É que, com as osci-
lações da voltagem, a maior parte dos equipamentos ficam estragados. 
Assim, é mais seguro. Mas mais importante do que a ajuda na compra 
deste equipamento, que permite ter a loja de Simon aberta sem sobres-
saltos, foi o gesto da Fundação AIS. Eles falam num milagre… 

“Sentimos a presença de Deus através do apoio da Fundação AIS, que 
foi uma grande surpresa”, diz Simon. “É mesmo como o milagre que 
Jesus fez nas Bodas de Caná. Como quando ficaram sem vinho e Je-
sus transformou a água em vinho bom. Senti a semelhança entre a 
nossa história e o milagre”, acrescenta. E Sandy lembra que tudo isto 
mostra o melhor do ser humano. “É incrível como as pessoas se esfor-
çam tanto para dar alegria a desconhecidos necessitados como nós… 
Obrigada por tudo!”

Simon e Sandy são dois jovens cristãos que lutam por sobreviver numa 
cidade ainda marcada pelos anos terríveis da guerra civil. Eles são um 
exemplo da ajuda da Fundação AIS à comunidade cristã na Síria.

Com 240€  
APOIAMOS UM CASAL JOVEM

O preço da  
esperança

Amor  
entre ruínas

SÍ
R

IA

Veja o Filme

Foi durante os anos da guerra que Simon e Sandy se conhece-
ram. Numa altura em que muitos desejam abandonar o país, 

onde falta quase tudo, a começar nos bens essenciais para o dia-
-a-dia, este jovem casal cristão decidiu ficar. É em Alepo que os 
vamos encontrar, num bairro ainda cheio de cicatrizes das ba-
talhas que por ali se travaram, mas onde abriram um pequeno 
negócio com a ajuda da Fundação AIS. Foi quase uma prenda de 
casamento… Esta é uma história com final feliz.
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um voluntário que tenta, com pouco, 
minorar o sofrimento de muitos. A fa-
mília geria um negócio e tudo corria 
bem a nível económico quando co-
meçou a guerra em 2011. A violência 
dos combates levou-os a procurar 

refúgio também no Vale dos Cristãos. 
Wassim decidiu que precisava de fa-
zer alguma coisa. Com a ajuda da 
Fundação AIS, começou a distribuir 
alimentos e produtos de higiene num 

centro que fundou com amigos. Com 
o passar do tempo, essa ajuda foi-se 
ampliando para outras áreas, des-
de o ensino aos cuidados médicos.  
Mas faltava ainda fazer a diferença. 
“Sabemos o significado do amor e do 
amor de Deus. Essa foi a nossa maior 
motivação para continuarmos a aju-
dar as pessoas que sofrem.” 

E como deslocados internos que 
também são, Wassim e os amigos 
lançaram-se num desafio quase 
impossível, mas que tem resulta-
do graças também à solidariedade 
dos benfeitores da Fundação AIS 
em todo o mundo. “Com aproxima-

damente 15 euros por mês, uma 
família consegue ter um tecto, ali-
mentar os filhos ou ter as suas ne-
cessidades asseguradas”, garante.  
É uma ajuda pequena, mas que ali, no 
Vale dos Cristãos, faz toda a diferença. 
É tudo o que precisam para que o fri-
gorífico deixe de estar vazio. 

“Quero agradecer a todos os benfei-
tores pelo contínuo apoio. Muito obri-
gado de todo o coração e, por favor, 
continuem a ajudar-nos.”

SERÁ POSSÍVEL FICARMOS  
INDIFERENTES?

Com 15€/mês  
PODEMOS AJUDAR  
UMA FAMÍLIA

O preço da  
esperança

A meio caminho entre Tartus e Homs, na Síria, fica o Vale dos Cristãos.  
Quase todas estas pessoas têm em comum o estigma da pobreza, serem 

deslocados internos e dependerem de ajuda para sobreviver no dia-a-dia.  
A Igreja lançou alguns projectos para apoiar os que se encontram em situação mais 
difícil. No Vale dos Cristãos, há quem desespere, quase na miséria, mas há também 
quem não desista, como o Wassim. São verdadeiros heróis que tentam secar as 
lágrimas aos que não conseguem sequer dar pão aos seus filhos todos os dias. 

A Igreja Católica é a 
principal cuidadora da 

nossa família. 

Veja o Filme

A NOSSA 
AJUDA

Rendas e apoio financeiro de 
emergência para famílias que  
vivem no Vale dos Cristãos.  
→ 168.696 €

Apoio financeiro para 152 
casais cristãos recém-casados 
a viver em Alepo.  
→ 160.982 €
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 O conflito actual no Leste da Europa “não deve fazer-nos esquecer o que está a 
acontecer há 12 anos na amada e martirizada Síria. Não podemos permitir que a última 

faísca de esperança seja tirada dos olhos e corações dos jovens e das famílias!”
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Por favor, não deite fora este 
relatório. Partilhe-o com alguém, 

deixe-o na sua paróquia ou 
noutro local. OBRIGADO.

Discurso ao Sínodo da Igreja Greco-Católica Melquita

Ofereça esperança 
aos Cristãos do  

Líbano e da Síria!

O seu apoio é  
essencial para dar  

aos Cristãos meios  
para reconstruírem  

as suas vidas.
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AJUDA DA FUNDAÇÃO AIS

Entre 2011 e 2022, a Fundação AIS financiou 1.188 
projectos no Líbano e na Síria com um orçamen-
to total de mais de 50 milhões de euros para ali-

viar o sofrimento da população, especialmente da mi-
noria cristã em grandes dificuldades e ameaçada de 
extinção. Doze anos após o início do conflito, a nossa 
ajuda continua a ser principalmente de emergência. 

A maioria dos projectos destinam-se à assistência 
médica e medicamentos, habitação, cabazes 
alimentares, combustível, bolsas de estudo, 
vestuário e mochilas, bem como leite  
para bebés e crianças pequenas.


