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EVANGELIZAÇÃO 

MARÇO: Pelas vítimas de abusos 
Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da 
comunidade eclesial: para que encontrem na própria Igreja uma resposta concreta às 
suas dores e aos seus sofrimentos.

Intenção de Oração 
do Santo Padre
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PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA
A Fundação AIS está a organizar 
uma Peregrinação a Itália para 
os seus benfeitores e amigos, 
de 28 de Maio a 3 de Junho.

O percurso inclui: Roma, Manoppello, San 
Giovanni Rotondo, Pompeia e Nápoles.

A peregrinação será acompanhada e 
orientada pelo nosso Assistente Espiritual, 
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj.

Para mais informações, por favor, 
entre em contacto connosco:

Tel. 21 754 40 00 (de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 
18h00) ou catarina.martins@fundacao-ais.pt
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São José, o Sonhador

Tenho à minha frente, sobre 
a minha secretária, uma 
imagem de São José, que o 

representa a dormir tranquilamen-
te, mergulhado em sonhos nos 
quais o Anjo do Senhor lhe aparece, 
a revelar-lhe o que na sua vida e da 
sua vida deve fazer. 

O primeiro sonho diz respeito à 
perturbação que o afectou profun-
damente ao observar que algo se 
passava na sua esposa. De facto, 
depois da Anunciação do Anjo que 
revelou a Nossa Senhora que ela 
fora a escolhida desde sempre, des-
de toda a eternidade, para ser a Mãe 
do Filho de Deus, do Verbo, como diz 
S. João, e depois de alguns esclare-
cimentos – como será isso possível, 
se não “conheço homem”, o que 
na linguagem da Escritura traduz 
o que entre nós se diz “consumar o 
matrimónio”, uma vez que já estava 
desposada com São José -, corre 
o risco da fé e aceita cumprir a Sua 
vontade, realizar o Seu plano, com 

aquelas simples, mas profundas 
palavras “faça-se em mim segundo 
a Sua vontade” -, ela parte imediata 
e apressadamente para as mon-
tanhas da Judeia, para ajudar sua 
prima Isabel que, sendo de idade 
avançada, já estava no sexto mês da 
sua gravidez. Quando regressou a 
Nazaré, três meses depois, já se nota-
vam os sinais de que algo se passava 
nela. E foi então que São José, seu 
esposo, ficou perplexo, não por des-
confiar de sua esposa, mas porque 
se sentia perturbado perante o que 
se passava nela, duma perturbação 
semelhante ao que se passara com 
Nossa Senhora, perante a sauda-
ção do Anjo. Foi nessa altura que o 
mesmo anjo que tinha tranquilizado 
Maria – não tenhas medo, não fiques 
perturbada – aparece a São José em 
sonhos para lhe dizer o mesmo: “não 
fiques perturbado, não tenhas medo, 
porque o que se passa nela é obra de 
Deus, e por isso não tenhas medo de 
a receber por esposa”. E ele, tal como 
Maria, quando acordou, levantou-se 

Reflectir

Walter Rane, The Child Grew and Waxed Strong
11 edições anuais
Gráfica Artipol
JSDesign
352561
12, 2182-3928
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e recebeu a sua esposa em sua casa. 
Outros sonhos reveladores aconte-
ceram depois: na fuga para o Egipto, 
porque Herodes queria desfazer-se 
do Menino; depois, no regresso do 
Egipto, porque o terrível perseguidor 
tinha desaparecido; finalmente, para 
ir para Nazaré. 

Sempre que contemplo esta repre-
sentação de São José, o santo 
patriarca, cujo nome os meus pais 
me deram no baptismo, bem gostaria 
que os meus sonhos fossem como os 
dele, e descubro, nas concavidades 
mais profundas da minha memória, 
que os dele foram também os sonhos 
da minha vida, que misteriosamente 
tem sido embalada numa divina 
protecção que até aos dias de hoje, 
de modo quase como uma visão noc-
turna, tem permanecido constante. 
Quando nós dizemos, como o poeta, 
que “o sonho comanda a vida”, que é 
“pelo sonho que vamos”, sejam eles, 
mais ou menos conscientes, mais 
ou menos recordados ao despertar, 
que nos conduzam e que possam 
coincidir com os do Santo Patriarca, 
do qual não nos foi guardada, não 
nos foi transmitida uma única pala-
vra, mas apenas a sua atitude: a de 
levantar-se prontamente para tomar 
conta do Menino e de Sua Mãe.

A Igreja, na sua pedagogia maternal, 
ajuda-nos a viver os dias e os meses 
com a memória dos mistérios da 
salvação e dos seus protagonistas. 
Para São José reservou, no ciclo da 
semana, a quarta-feira e, na sucessão 
dos meses, o mês de Março, que tem 
no dia 19 a sua festa, que é também o 
dia do Pai. 

Convido todos os meus leitores a avi-
var a devoção a este Santo Patriarca, 
no sentido próprio do que significa 
uma “devoção”: a entrega da vida à 
sua protecção, para que ele nos prote-
ja, como protegeu a Mãe e o Menino, e 
nos ensine esta simples e sem palavras 
devoção a Nossa Senhora, ele que foi 
o seu primeiro devoto, consagrando a 
ela e ao mistério que nela se realizava 
toda a sua vida. 

São José, rezai por nós e protegei a 
Santa Igreja, como protegestes a Mãe 
e o Menino.

Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Assistente Espiritual da Fundação AIS
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SUDÃO DO SUL E
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

PAZ E RECONCILIAÇÃO?

SUDÃO DO SUL

Superfície:
658,841 km2

População:
13,6 milhões 

Religiões:
Cristãos: 61,7%
Religiões tradic.: 31,6%
Muçulmanos: 6,2%
Outras: 0,5%
Língua: 
Inglês, árabe,  
dinca, nuer

REP. DEM. CONGO

Superfície:
2,344,858 km2

População:
89,5 milhões 

Religiões:
Cristãos: 95,1%
Religiões tradic.: 2,5%
Muçulmanos: 1,4%
Outras: 1%
Língua: 
Francês, lingala, kituba, 
suaíli, tshiluba

Na sua 40ª Viagem Apostólica, o Papa Francisco foi à República. 
Democrática do Congo e ao Sudão do Sul de 31 de Janeiro a 5 de 
Fevereiro. Uma viagem há muito aguardada e desejada pelos dois 
povos. O Santo Padre fez um forte apelo à paz, à denúncia de todas as 
causas da guerra, aos atropelos aos direitos humanos, à escravização 
de mulheres e crianças, à barbaridade, à ganância das riquezas, 
à ganância dos que não se incomodam com o sofrimento, com as 
lágrimas e com a dor. O principal objectivo desta viagem, para além 
de chamar a atenção para o que se passa nestes dois países africanos, 
é levar a palavra de Deus, a esperança da paz e do diálogo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DO CONGO (RDC)

A visita a este país era aguardada há 
muito tempo, pois estava prevista para 
Julho de 2022 mas foi adiada por motivos 
de saúde do Santo Padre a conselho dos 
médicos. Na altura, a situação no leste do 

país também se tinha agravado, onde as 
milícias, com a cumplicidade dos países 
vizinhos e políticos ávidos de riqueza, 
se têm confrontado com a presença dos 
capacetes azuis da ONU na RDC desde o 
início do conflito. Por esta razão, o slogan 
do visita papal para a RDC era “Todos 
reconciliados em Jesus Cristo”.
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A RDC é o segundo maior país do con-
tinente africano. Apesar de ser um dos 
países mais ricos do mundo, a sua popu-
lação é a terceira mais pobre do mundo, 
cerca de 73% da população vive abaixo 
do limiar da pobreza, isto é, com menos 
de 1,90 dólares por dia.

Como em tantos outros países do con-
tinente africano, é na imensa riqueza 
do subsolo que reside a sua miséria. É 
uma aparente contradição que só se 
compreende com a ganância, o lucro 
desmedido e a falta de respeito pelas 
populações locais. O subsolo da RDC é 
riquíssimo em ouro, diamantes, cobalto, 
coltan (minério muito procurado para a 
indústria de telemóveis e computadores) 
e tudo isso faz com que haja ataques 
constantes para tentar fazer partir as 
populações e depois tomar posse das ter-
ras. Tudo isto com muitos interesses da 
comunidade internacional, assim como 
de todos os países vizinhos, que procu-
ram roubar, que procuram levar uma 
parte da riqueza de uma maneira fraudu-
lenta… quantas riquezas, quanta madei-
ra, quanto ouro, quantos diamantes são 
levados sem serem pagos… Tantas pes-
soas que morrem nas minas, sobretudo 

de cobalto, enterradas nos aluimentos 
das terras… Para além destes problemas, 
a situação humanitária da RDC é uma das 
mais complexas e desafiadoras em todo o 
mundo, uma vez que múltiplos conflitos 
afectam várias zonas do vasto território 
deste país. Há cerca de 5,5 milhões de 
deslocados internos na RDC e mais de 
524 mil refugiados de outros países como 
o Burundi, a República Centro-Africana e 
o Sudão do Sul. 

Oração
Para que os milhões de deslocados e 
refugiados da RDC possam regressar às 
suas casas, nós Te pedimos Senhor.

O Santo Padre esteve apenas na capital 
do país, Kinshasa, devido ao conflito par-
ticularmente violento no leste do país. No 
entanto, o Papa Francisco foi particular-
mente crítico e dirigiu-se à comunidade 
internacional dizendo: “Tirem as mãos da 
República Democrática do Congo, tirem as 
mãos de África! Chega de sufocar África!” 
E continuou dizendo, “Não podemos habi-
tuar-nos ao sangue que, há décadas, corre 
neste país, ceifando milhões de vidas, sem 
que muitos o saibam. Que seja conhecido 
tudo o que acontece aqui”.

Cartaz da visita do 
Papa Francisco

Jovens da Rep. Dem. Congo 
aguardam a chegada do Papa
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A população aguarda 
a passagem do 
Santo Padre, RDC

Chegada do Santo Padre 
a  Juba, Sudão do Sul

Sudão do Sul e República D
em

ocrática do Congo

Foi em clima de festa e contestação que 
decorreu toda a visita a este país, houve 
várias intervenções de católicos congo-
leses, desde bispos a leigos, pedindo 
eleições livres e transparentes, e com 
críticas ao envolvimento do Ruanda no 
apoio às milícias no leste da RDC. 

Na última Missa celebrada em solo con-
golês, com a intenção de oração pela 
paz e justiça social, participaram mais 
de um milhão de pessoas fazendo desta 
uma das maiores Missas celebradas pelo 
Santo Padre.

Em toda a sua passagem pela RDC, o 
Papa falou incessantemente da neces-
sidade do perdão, da importância de 
não haver ódio nem vingança, da urgên-
cia da reconciliação. O Papa também 
sublinhou, por mais de uma vez, que 
todos somos responsáveis pela paz, que 
todos somos construtores da paz e da 
harmonia.

Oração
Pelo fim da ganância e do silêncio 
do mundo para com o que se passa 
na RDC e pela paz e harmonia, 
nós Te pedimos Senhor.

SUDÃO DO SUL
O mais jovem país do mundo vive uma 
das mais graves crises humanitárias des-
te século, arruinado por uma guerra civil 
desde Dezembro de 2013. Mais de quatro 
milhões de habitantes foram obrigados 
a fugir das suas casas e a refugiar-se nos 
países vizinhos. No entanto, a paz pare-
cia possível depois da independência 
em 2011, mas as acusações de golpe de 
Estado entre o presidente e o seu vice-
-presidente despoletaram uma guerra 
civil que causou a morte de cerca de 400 
mil pessoas. Numerosas igrejas foram 
atacadas, os padres e pastores assassina-
dos. Dos 12,5 milhões de habitantes do 
Sudão do Sul, 60% são cristãos, enquanto 
o norte é muçulmano. Neste contexto, a 
Igreja Católica apela a uma saída pacífica 
da crise. As Igrejas, sobretudo a Católica e 
a Anglicana, em conjunto, têm um papel 
de mediadoras de primeira linha. São 
muito activas na procura do diálogo e 
da paz, o que lhes permitiu organizar um 
encontro improvável entre os inimigos, 
no Vaticano, em 2019. 

São vários os problemas deste povo: 
desde o Governo, à violência, à pobreza, 
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até aos conflitos em torno dos recursos 
naturais, das pastagens, da água e gado, 
passando pela corrupção, pela justiça, 
pelos direitos humanos e pela questão 
da identidade nacional. 

Oração
Por todos os deslocados e refugiados no 
Sudão do Sul, nós Te pedimos Senhor.

O país vive outro grande problema: a 
fome, que se tornou uma verdadeira 
arma de guerra, de destruição maciça 
e de opressão. Mais de oito milhões 
dos doze milhões de Sudaneses são 
dependentes de ajuda humanitária e 
vítimas de uma das mais fortes taxas 
de desnutrição. Fazer chegar a ajuda ou 
os alimentos à população representa 
um verdadeiro desafio. As organizações 
humanitárias têm de negociar com 
numerosos grupos armados de diversas 
facções políticas. O Governo e os opo-
sitores procuram matar-se à fome uns 
aos outros. A população tem ainda de 
enfrentar as causas directas das altera-
ções climáticas, com alternância entre 
cheias e seca. A guerra destruiu uma 
economia precária e tornou difícil toda 
e qualquer produção agrícola. Os preços 
dos produtos alimentares e da energia 
sobem e o custo de vida não pára de 
aumentar. O comércio colapsou e as 
reservas alimentares esgotaram-se. 

Segundo um Relatório da Comissão dos 
Direitos do Homem da ONU, de Fevereiro 
de 2021, milhões de civis do Sudão do Sul 
foram deliberadamente privados de aces-
so aos serviços básicos e muitos foram 
deliberadamente mortos à fome, enquan-
to as receitas do Estado foram desviadas 
pelos responsáveis políticos do país. 

Oração
Para que a população do Sudão 
do Sul seja poupada ao flagelo da 
fome, nós Te pedimos Senhor.

Na sua visita a este país, o Santo Padre 
teve uma vez mais palavras fortes para 
com os responsáveis políticos dizen-
do: “Basta de sangue derramado”.  No 
seguimento da assinatura da Declaração 
de Roma, em Janeiro de 2020, em que 
o Governo do Sudão do Sul e a Aliança 
dos Movimentos de Oposição assumi-
ram o compromisso de terminarem as 
hostilidades neste país, o Papa disse: “É 
tempo de passar das palavras aos actos. 
É tempo de virar página; é o tempo do 
empenho em prol de uma transforma-
ção urgente e necessária. O processo de 
paz e reconciliação exige um novo salto”. 

Numa das homilias o Santo Padre disse: 
“Em nome de Jesus, das suas Bem-
Aventuranças, deponhamos as armas do 
ódio e da vingança para abraçar a oração 
e a caridade; superemos as antipatias e 
aversões que, com o passar do tempo, 
se tornaram crónicas e correm o risco 
de levar à contraposição de tribos e de 
etnias; aprendamos a colocar nas feridas 
o sal do perdão”.

Oração
Para que a paz e a reconciliação sejam 
os primeiros de todos os esforços no 
processo de reconstrução do Sudão 
do Sul, nós Te pedimos Senhor.
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O
ração

A Quaresma surpreende-nos: consideramo-la um tem-
po penitencial, de sacrifícios, de renúncia, e no seu 

segundo domingo espanta-nos com um Evangelho repleto 
de sol e de luz, que infunde energia, dá asas à nossa espe-
rança (Mateus 17, 1-9).

Jesus toma consigo três discípulos e sobe a um alto monte. Os montes são como 
indicadores apontados para o mistério e para a profundidade do cosmo, dizem 
que a vida é uma ascensão para mais luz, mais céu. E ali Se transfigurou à frente 
deles, o Seu rosto brilhou como o sol e as vestes como a luz.

QUARESMA, TEMPO DE 
SURPRESA E DE LUZ
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A exclamação pasmada de Pedro - que belo é estarmos aqui, não nos vamos  
embora... é própria de quem pôde espreitar por um instante dentro do Reino. 
Não só Jesus, não só o Seu rosto e as Suas vestes, mas naquele monte cada 
coisa é iluminada. S. Paulo escreve a Timóteo uma frase belíssima: Cristo 
veio e fez resplandecer a vida. Não só a face e as vestes, não só os 
discípulos ou os nossos sonhos, mas a vida, aqui, agora, a vida de todos.

Reacendeu a chama das coisas. Instilou nas veias do mundo fragmentos 
de estrelas. Deu esplendor e beleza à existência. Deu sonhos e canções 
belíssimas ao nosso peregrinar de homens e mulheres. Bastaria repetir 
sem cessar: fez resplandecer a vida, para reencontrar a verdade e a ale-
gria de acreditar neste Deus, fonte inesgotável de canto e de luz. Força 
mansa e poderosa que aperta a nossa vida para nela abrir janelas de céu.

Nós, que somos uma gota de luz guardada numa concha de argila, que podemos 
fazer para dar estrada à luz? A resposta é oferecida pela voz: Este é o meu 
Filho, escutai-o. O primeiro passo para se ser contagiado pela beleza de 
Deus é a escuta, dar tempo e coração ao Seu Evangelho.

O entusiasmo de Pedro faz-nos, além disso, compreender que a fé, para ser 
forte e viva, deve resultar de um espanto, de um enamoramento, de um 
“ah, que belo!” gritado de coração cheio. Porque acredito? Porque Deus 
é o mais belo que encontrei, porque acreditar é adquirir beleza de viver. 
Acreditar que é belo amar, ter amigos, explorar, criar, semear, porque a vida 
tem sentido, encaminha-se para um bom desfecho, que começa aqui e flui na 
eternidade.

Aquela visão no cimo do monte deverá permanecer viva e pronta no 
coração dos apóstolos. Jesus, com o rosto de sol, é uma imagem a conservar 
e a guardar na viagem para Jerusalém, viagem duríssima e inquietante, como 
sinal de esperança e de confiança. Deve guardar-se para o dia mais escuro, 
quando o Seu rosto for atingido, desfigurado, ultrajado. 

No auge da prova, um fio terá ligado os dois rostos de Jesus. O rosto que no 
monte jorra luz e que na última noite, no monte das Oliveiras, destilará sangue. 
Mas também agora, recordemos: por fim ver-se-á a luz. “Na cruz já respira, 
nua, a ressurreição.”

Ermes Ronchi , In https://snpcultura.org/quaresma_tempo_de_surpresa_e_de_luz.html



11

Sem
entes de Esperança  |  Fevereiro 2023

M
editação

 Estimados irmãos e irmãs, bom dia!

Hoje gostaria de examinar outro aspecto importante da sua 
figura: o silêncio. Hoje, muitas vezes precisamos de silêncio. 
O silêncio é importante. Estou impressionado com um verso 
do Livro da Sabedoria que foi lido a pensar no Natal, que diz: 
“Quando a noite estava no silêncio mais profundo, a Tua 
palavra desceu à terra”. No momento de maior silêncio Deus 
manifestou-se. É importante pensar no silêncio nesta época na 
qual ele parece ter tão pouco valor.

Os Evangelhos não registam quaisquer palavras de José de Nazaré, nada, nunca 
falou. Isto não significa que ele fosse taciturno, não, há uma razão mais profunda. 
Com este silêncio, José confirma o que Santo Agostinho escreveu: “Na medida em 
que cresce em nós a Palavra – o Verbo que se fez homem – diminuem as palavras” 

SÃO JOSÉ, HOMEM DO SILÊNCIO



12

(Sermão 288, 5: PL 38, 1307). Na medida em que Jesus – a vida espiritual – cresce, as 
palavras diminuem. Isto que podemos definir o “papagalismo” – falar como papa-
gaios continuamente – diminui um pouco. João Baptista, que é “a voz que clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor’” (Mt 3, 1), diz em relação ao Verbo: “Ele 
deve crescer e eu diminuir” (Jo 3, 30). Significa que Ele deve falar e eu devo ficar 
calado e José com o seu silêncio convida-nos a deixar espaço à Presença da Palavra 
feita carne, a Jesus.

O silêncio de José não é mutismo; é um silêncio cheio de escuta, um silêncio 
laborioso, um silêncio que faz emergir a sua grande interioridade. “O Pai pronun-
ciou uma palavra, e foi o Filho – comentou São João da Cruz – e ela fala sempre em 
eterno silêncio, e no silêncio deve ser ouvida pela alma” (Dichos de luz y amor, BAC, 
Madrid, 417, n. 99).  

Jesus cresceu nesta “escola”, na casa de Nazaré, com o exemplo diário de Maria e 
José. E não surpreende que ele próprio procurará espaços de silêncio nos seus dias 
(cf. Mt 14, 23) e convidará os seus discípulos a fazerem esta experiência, por exemplo: 
“Vinde, retiremo-nos a um lugar deserto, e repousai um pouco” (Mc 6, 31).

Como seria bom se cada um de nós, seguindo o exemplo de São José, conseguisse 
recuperar esta dimensão contemplativa da vida aberta precisamente pelo silên-
cio. Mas todos sabemos por experiência que não é fácil: o silêncio assusta-nos um 
pouco, porque nos pede para entrarmos em nós mesmos e encontrarmos a parte 
mais verdadeira de nós. Muita gente tem receio do silêncio, deve falar, falar, falar 
ou ouvir rádio, televisão…, mas não pode aceitar o silêncio porque tem medo.  
O filósofo Pascal observou que “toda a infelicidade dos homens provém de uma só 
coisa: não saber ficar tranquilo num quarto” (Pensamentos, 139).

Queridos irmãos e irmãs, aprendamos de São José a cultivar espaços de silêncio, 
nos quais possa surgir outra Palavra, isto é, Jesus, a Palavra: a do Espírito Santo 
que habita em nós e que traz Jesus. Não é fácil reconhecer esta Voz, que muitas vezes 
se confunde com os milhares de vozes de preocupações, tentações, desejos e espe-
ranças que nos habitam; mas sem este treino que provém precisamente da prática do 
silêncio, até a nossa fala pode adoecer. Sem a prática do silêncio o nosso falar adoece. 
Ele, em vez de fazer resplandecer a verdade, pode tornar-se uma arma perigosa. De 
facto, as nossas palavras podem tornar-se adulação, jactância, mentira, maledicência, 
calúnia. É um dado da experiência que, como nos lembra o Eclesiástico, “a língua mata 
mais do que a espada” (28, 18). Jesus disse-o claramente: quem fala mal do irmão ou 
da irmã, quem calunia o próximo, é homicida (cf. Mt 5, 21-22).  Mata com a língua. Não 
acreditamos nisto, mas é a verdade. Recordemos as vezes que matamos com a língua, 
envergonhar-nos-íamos! Contudo, far-nos-á muito bem, tanto bem.
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A sabedoria bíblica afirma que “morte e vida estão no poder da língua: quem fizer 
bom uso dela comerá o seu fruto” (Pr 18, 21). E o apóstolo Tiago, na sua Carta, 
desenvolve este antigo tema do poder, positivo e negativo, da palavra com exemplos 
impressionantes, diz assim: “Se alguém não peca pela palavra, esse é um homem 
perfeito, capaz de dominar o seu corpo [...] a língua é um pequeno membro e gloria-
-se de grandes coisas [...] Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos 
os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção 
e a maldição” (3, 2-10).

Por este motivo, devemos aprender de José a cultivar o silêncio: aquele espaço 
de interioridade nos nossos dias nos quais damos ao Espírito a oportunidade de 
nos regenerar, de nos consolar, de nos corrigir. Não estou a dizer que devemos cair 
num mutismo, não, mas devemos cultivar o silêncio. Cada um olhe para dentro de 
si mesmo: muitas vezes estamos a fazer um trabalho e quando terminamos procura-
mos imediatamente o telemóvel para fazer outra coisa, somos sempre assim. E isto 
não ajuda, faz-nos escorregar para a superficialidade. A profundidade do coração 
cresce com o silêncio, um silêncio que não é mutismo, como eu disse, mas que 
deixa espaço à sabedoria, à reflexão e ao Espírito Santo. Por vezes temos medo 
dos momentos de silêncio, mas não devemos recear! O silêncio far-nos-á muito 
bem. E o benefício para os nossos corações curará também a nossa língua, as nossas 
palavras e, sobretudo, as nossas escolhas. Com efeito, José uniu o silêncio à acção. 
Ele não falou, mas fez, e assim mostrou-nos o que Jesus disse outrora aos Seus dis-
cípulos: “Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas sim 
aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos Céus” (Mt 7, 21). Palavras fecundas 
quando falamos e temos a recordação daquela canção “Parole, parole, parole…” 
[“Palavras, palavras, palavras…”] e nenhuma substância. Silêncio, falar o suficiente, 
às vezes morder a língua um pouquinho, que faz bem, em vez de dizer parvoíces.

Concluamos com uma oração:

São José, homem do silêncio,
vós que no Evangelho não proferistes palavra alguma,
ensinai-nos a jejuar de palavras vãs,
a redescobrir o valor das palavras que edificam, encorajam, consolam e apoiam.
Estai próximo de quantos sofrem por causa das palavras que ferem,
como as calúnias e as maledicências,
e ajudai-nos a unir sempre as acções às palavras. Ámen.

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2018

M
editação



14

Dinamismo

Inquietação

Sofrimento

NICARÁGUA

BURQUINA FASSO
“Cerca de 50% do país está em mãos ter-
roristas”, diz Bispo de Dori à Fundação 
AIS na sequência do assassinato, a tiro, 
dia 2 de janeiro, do Pe. Jacques Zerbo, 
de 67 anos. A morte deste sacerdote veio 
acentuar o clima de medo e instabilida-
de que se vive neste país africano, palco 
constante de ataques e de violência por 
parte de grupos terroristas.

Um morto e quatro feridos é o balan-
ço de um ataque jihadista a duas 
igrejas em Algeciras, na Andaluzia, 
no dia 25 de Janeiro. A vítima mor-
tal é um sacristão e entre os feridos 
há um sacerdote. O ataque, por um 
homem magrebino munido de uma 
catana, foi considerado pelas auto-
ridades espanholas como um acto 
terrorista.

D. Rolando Álvarez, Bispo de 
Matagalpa, foi condenado, dia 10 de 
Fevereiro, a 26 anos de prisão. No dia 
anterior, mais de duas centenas de 
presos, entre os quais, vários sacer-
dotes e seminaristas, foram depor-
tados para os EUA. Todos, incluindo 
o Bispo, são acusados de “conspira-
ção”. D. Rolando fazia parte da lista 
dos que o Governo queria deportar, 
mas recusou abandonar o país.

CUBA
ESPANHA

O Cardeal Beniamino Stella, enviado 
do Santo Padre a Cuba para as come-
morações dos 25 anos da histórica visi-
ta de São João Paulo II à ilha, apelou à 
libertação dos manifestantes detidos 
nos protestos antigovernamentais de 
Julho de 2021.
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Actualidade - A Igreja no M
undo

SÍRIA

SUDÃO DO SUL

IRÃO
A Fundação AIS vai enviar 
meio milhão de euros de  
ajuda imediata à comuni-
dade cristã após o violento 
sismo que atingiu a região 
norte do país assim como 
uma parte da Turquia e que 
causou dezenas de milhares 
de mortos e deslocados. 

A visita do Papa Francisco a este 
país de África, assim como à 
República Democrática do Congo, 
entre os dias 31 de Janeiro e 5 de 
Fevereiro, deixou uma enorme 
esperança nas populações. Como 
explicou a Ir. Beta Almendra, uma 
religiosa portuguesa em missão 
na Diocese de Wau, “não estamos 
sozinhos”.

Duas mulheres cristãs detidas na pri-
são de Evin subscrevem uma carta-
-aberta contra as execuções sumárias 
no país. As duas mulheres reclamam 
o fim dos julgamentos e execuções 
sumárias que o regime de Teerão tem 
vindo a realizar na sequência dos pro-
testos após a morte de uma jovem, 
em Setembro, pela ‘polícia da mora-
lidade’ do país por não estar a usar de 
forma correcta o véu islâmico.

MIANMAR
A histórica Igreja de Nossa Senhora da 
Assunção no vilarejo de Chan-tha-ywa, 
onde vive uma comunidade católica, 
os bayingyis, descendentes de por-
tugueses, foi totalmente incendiada 
e destruída no dia 14 de Janeiro por 
soldados da junta militar, em mais um 
sinal de violência contra as minorias 
religiosas, nomeadamente os Cristãos 
de Mianmar. A associação luso-descen-
dente fala em “barbárie” face à destrui-
ção da igreja católica.
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Há muitos anos que a Fundação AIS tem sublinhado a situa-
ção dos Cristãos na Nigéria com crescente preocupação, 

considerando o país um dos mais perigosos do mundo para os 
Cristãos. Os desafios de segurança de longa data da Nigéria são 
imensos e variados em termos de causas e geografia. A situação 
tornou-se cada vez mais complicada nos últimos 10 anos.

Um factor importante em todos os casos são as más condições sociais, culturais 
e educacionais da população nigeriana, bem como a má administração polí-
tica e a corrupção. Muitas vezes é difícil entender os limites entre perseguição 
total, extremismo islâmico, rivalidades étnicas históricas e criminalidade total.  
Os conflitos têm raízes diferentes e quase todos combinam uma mistura de ele-
mentos no seu desenvolvimento.

Testemunhos de vítimas de perseguição e violência

NIGÉRIA, 

UMA 

FERIDA 

QUE 

SANGRA
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No entanto, é um facto que os Cristãos na Nigéria estão a sofrer em todo o país. 
É uma ferida que sangra. Ao analisar a perseguição na Nigéria, diferentes rela-
tórios oferecem vários números, mais ou menos precisos e difíceis de verificar.  
A Fundação AIS prefere dar rosto e voz aos muitos irmãos e irmãs na fé que foram 
vítimas de perseguição e violência na Nigéria. As suas histórias são impensáveis, 
mas são verdadeiras. Nas viagens de pesquisa encontrámos dezenas de viúvas, 
órfãos, idosos, jovens e crianças que sofreram perseguição e violência bárbara na 
sua própria pele.

Ao longo de 2003, a Folha de Oração “Sementes de Esperança” irá apresentar 
alguns testemunhos de dor, sofrimento, perseguição e violência ocorridos na 
Nigéria. Ao partilhar estes testemunhos de sofrimento, queremos convidar as 
pessoas de boa vontade, em todo o mundo, a rezar pela paz na Nigéria e a apoiar 
a Igreja Católica no seu trabalho como mediadora e semeadora do diálogo entre 
religiões e etnias.

BOKO HARAM FEZ-LHE “O IMPENSÁVEL”,  
MAS JANADA RECUSOU SER DERROTADA 

JANADA MARCUS (22 anos)

A organização terrorista roubou a vida ao seu pai e tentou esmagar a sua alma, mas 
com a ajuda do Centro de Trauma construído pela Fundação AIS em Maiduguri, ela 
está de volta e até encontrou forças para perdoar àqueles que lhe causaram tan-
ta dor. Janada Marcus e a sua família já tinham escapado a dois ataques do Boko 
Haram, uma vez abandonando a sua casa na região do Lago Chade, em Baga, e uma 
segunda vez, fugindo da sua nova casa em Askira Uba, no sul do Estado de Borno, 
que foi incendiada, sendo vários familiares mortos pelos Islamistas. Acabaram por se 
dirigir para Maiduguri, mas o pior ainda estava por vir. 

Em entrevista à Fundação AIS, Janada Marcus descreveu como o Boko Haram quase 
destruiu a sua vida.

Depois de fugir do Boko Haram por duas vezes, a sua família estabeleceu-se em 
Maiduguri. O que aconteceu a seguir? 
O meu pai conseguiu um terreno muito perto de Maiduguri para começar a cultivar, 
para ajudar a família financeiramente. Estávamos felizes por todos os pesadelos 
que tínhamos vivido tivessem finalmente chegado ao fim. Então, chegou o dia 20 
de Outubro de 2018, o dia que tirou o sol das nossas vidas. Estávamos na fazenda, 
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a trabalhar, felizes, cantando cânti-
cos católicos para elevar o espírito, 
quando de repente ficámos cerca-
dos pelo Boko Haram. Quando os vi, 
muitos pensamentos passaram pela 
minha mente: Devo fugir? E os meus 
pais? E se nos apanharem antes de 
começarmos a fugir? Devo gritar a 
pedir ajuda? Alguém viria em nosso 
socorro? Decidi manter a calma e 
deixar Deus realizar um milagre. 
Mas eles fizeram-nos o impensável. 

O que é que eles fizeram exactamente? 
Eles apontaram um machete ao meu pai e disseram-lhe que nos libertariam se ele 
fizesse sexo comigo. Eu não conseguia conter as lágrimas! Estava a tremer, mas não 
podia fazer nada! A minha mãe não conseguia pronunciar uma palavra devido ao 
estado de choque em que se encontrava. Com um machete apontado à testa do meu 
pai, ele olhou para a minha mãe e para mim, mas evitei contacto visual porque tinha 
vergonha de olhá-lo no rosto, envergonhada com o que os homens tinham sugerido 
- era uma abominação! O meu pai baixou a cabeça em submissão para ser morto 
e respondeu: “Eu não posso dormir com a minha própria carne e sangue, a minha 
própria filha, eu prefiro morrer a cometer essa abominação.”

O que fizeram os terroristas? 
Ao ouvir isto, um dos homens pegou num machete e cortou a cabeça do meu pai, 
mesmo à nossa frente. A dor que senti naquele momento era insuportável. O sangue 
do meu pai estava espalhado pelo chão. Podem imaginar a tortura, a dor que eu 
senti naquele momento? Eu implorei a Deus para me tirar a vida. Eu já era um cadá-
ver vivo, mas Ele permaneceu surdo! Arranjei coragem extraordinária e rapidamente 
peguei na minha fita do cabelo para amarrar a cabeça do meu pai para impedir que 
o sangue jorrasse. 

Sobreviveu àquele ataque.  
Mas esse não foi o fim do seu terror nas mãos do Boko Haram... 
A 9 de Novembro de 2020, eu estava a caminho de uma repartição pública quando fui 
novamente surpreendida pelo Boko Haram. Desta vez eles capturaram-me. Levaram-
-me para o mato e, durante seis dias, torturaram-me duramente, emocional, física e 
mentalmente. Eu sofri muitas experiências terríveis e perversas, sem explicação, que 
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fez esses seis dias parecerem seis anos. A 15 de Novembro de 2020, fui libertada. 
Regressei e passei uns dias com a minha mãe. Então, ela trouxe-me para o Centro de 
Trauma, orientado pela Diocese de Maiduguri.

Como é que correu no Centro de Trauma? 
Após uma série de sessões de aconselhamento, fui levada ao hospital para um che-
ck-up e tratamento, caso tivesse contraído alguma doença. Depois disso, passei por 
seis meses de cura, orações e aconselhamento. Agora estou de pé. No início, achei 
quase impossível esquecer o meu passado, mas depois de passar aqueles meses no 
Centro de Trauma, consegui esquecer. Após o meu processo de cura, matriculei-me 
na faculdade. Estou muito feliz e vou dar tudo por tudo para terminar o meu curso e 
tornar-me alguém de valor na sociedade. 

Que aptidões práticas, emocionais e espirituais é que aprendeu? 
Adquiri novas aptidões que me deixaram muito orgulhosa de mim mesma. Aprendi 
a tricotar lindos gorros de bebé, meias, calças e casacos que me ajudarão a ganhar 
algum dinheiro. Emocionalmente, aprendi a esquecer o meu passado. Aprendi a arte 
da cura ao abandonar a minha dor. A minha fé foi fortalecida. 

O seu sofrimento aproximou-a de Deus? 
No início, a minha experiência afastou-me de Deus. Era difícil confiar e voltar para 
Ele. Ironicamente, no final, a minha amarga experiência aproximou-me de Deus, mas 
numa altura eu senti vontade de desistir. Senti que ser cristão era totalmente uma 
perda de tempo. Onde estava Deus quando eles chacinaram o meu pai? Onde estava 
Deus quando eu estava a passar por tortura, 
agonia, dificuldades? Onde estava Deus quan-
do eu ia para a cama de estômago vazio? Após 
o meu processo de cura, obtive respostas a 
todas as minhas perguntas. Aprendi que Deus 
ainda é Deus. Apesar de tudo pelo que passei, 
ainda confiarei Nele e servi-l’O-ei para o resto 
da minha vida. 

Pode perdoar àqueles que a feriram? 
É difícil perdoar e esquecer e, com tudo o que 
eu passei às mãos do Boko Haram, não posso  
acreditar que estou a dizer isto, mas perdoei-
-os no meu coração e rezo pela redenção das 
suas almas.



Ó Maria, Mãe de Deus feito homem e nossa Mãe,

Olha para o sofrimento dos teus filhos mortos, 
feridos, maltratados, injustamente condenados, 
desprezados e insultados por causa da sua 
fidelidade ao teu Filho e à Sua Igreja.

Nós te suplicamos, ó Mãe, que intercedas junto do teu 
Filho para que esta perseguição termine e para que se 
abram o coração e a mente daqueles que os martirizam. 
Que eles deixem de ver nas suas vítimas um insulto àquilo 
que lhes é sagrado, ou um perigo para as suas próprias 
convicções, mas apenas irmãos e irmãs que se esforçam 
por dar a sua contribuição às nações e aos povos.

Nossa Mãe, nós te pedimos ainda que os nossos irmãos e 
irmãs cristãos que são vítimas do medo e do sofrimento 
por causa da sua fidelidade a Cristo, permaneçam firmes 
na fé. Nós te pedimos que a chama da Esperança, de que 
os homens tanto precisam, não se apague na sua alma e 
que tenham a coragem de responder ao ódio com o amor. 
Que o seu sofrimento se torne fonte de unidade para todos. 

Ó Mãe misericordiosa, arrependidos prostramos-nos 
diante de ti, mas também cheios de confiança na 
tua misericórdia e no poder da tua intercessão.

Ámen.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS
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