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Quarta-feira de Cinzas, 17 de Fevereiro

Diálogo
Padre Simeón Yampa
Burkina Faso

O

Padre Simeón Yampa nasceu em 19 de Fevereiro de 1985 e foi ordenado sacerdote
em 7 de Julho de 2014, na Diocese de Kaya, Burkina Faso. Em 12 de Maio de 2019,
quando celebrava Missa na sua paróquia, na vila de Dablo, na região central do
BURKINA FASO, um grupo de terroristas armados irromperam na igreja. O Padre Yampa
foi assassinado no local, juntamente com cinco dos seus paroquianos. Antes de fugirem,
os terroristas queimaram a igreja, e saquearam e incendiaram várias lojas pequenas e
também o centro de saúde local.
O Padre Simeon tinha sido o sacerdote responsável pelo diálogo inter-religioso na diocese, num país marcado pelo pluralismo religioso. No total, 60% da população é muçulmana, 10% católica, 10% protestante e cerca de 20% ainda segue as religiões tradicionais africanas. Outras fontes falam em 24% de católicos, 6% de protestantes e 10% de seguidores
das religiões tradicionais africanas
A nossa ajuda: A Fundação AIS promove a coexistência pacífica, e para isso apoia vários
cursos de formação. Ao mesmo tempo, está a incentivar o trabalho de evangelização, que
oferece uma forma de aproximar as pessoas e ajuda a prevenir, e a combater o terrorismo.

y Oremos
Pela paz no Burkina Faso, para que os Cristãos sejam luz nessa busca do entendimento e da convivência pacífica. Rezemos também pelos familiares das
vítimas e pela conversão dos terroristas.
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Quinta-feira, 18 de Fevereiro

Piedade

Irmã Anselm, da Índia
Irmã Judith, do Quénia
Irmã Margarita, do Ruanda
Irmã Reginette, do Ruanda

Missionárias da Caridade
Iémen

E

m 4 de Março de 2016, quatro religiosas da congregação das Missionárias da Caridade
foram assassinadas, juntamente com outras 12 pessoas, por terroristas que invadiram o
seu convento em Aden, no IÉMEN, onde as irmãs geriam um lar de idosos. Os assassinos
aproveitaram-se das ruas vazias para o ataque, que coincidiu com a hora das orações muçulmanas de Sexta-feira, permitindo-lhes realizá-lo e depois voltar a fugir.
Duas das irmãs assassinadas eram do Ruanda, uma da Índia e outra do Quénia. As outras vítimas foram o seu motorista e outros ajudantes leigos que trabalhavam no lar dos idosos, que
dava assistência a cerca de 80 residentes idosos e doentes.
A superiora do convento conseguiu escapar ilesa, assim como a maioria dos idosos e doentes no convento.
Durante o ataque, o Padre Tom Uzhunnalil, sacerdote salesiano, foi raptado e só foi libertado
mais tarde, em 12 de Setembro de 2017, graças à mediação do sultão de Omã e da Igreja Católica. “Foi graças à oração das pessoas que rezaram por mim que consegui suportar o que vivi.
Não foi pela minha força pessoal. Durante o rapto, rezava pelos meus raptores e agradecia a
Deus a semente de bondade que poderiam haver nos seus corações. Graças a Deus não lhes
guardo rancor nem ódio.”
A nossa ajuda: Há milhares de religiosas que trabalham como missionárias nalgumas das regiões mais remotas do mundo. Em 2018, a Fundação AIS ajudou na formação e apostolado de
cerca de 13.832 religiosas católicas, ou seja, cerca de uma em cada 47 em todo o mundo.

y Oremos
Pela minoria cristã no Iémen, onde nos últimos anos, sunitas, jihadistas e combatentes tribais entraram em conflito, deixando o país mais pobre do Médio
Oriente num estado de guerra civil permanente.
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Sexta-feira, 19 de Fevereiro

Santidade
Padre Jacques Hamel
França

E

m 26 de Julho de 2016, logo após celebrar a Missa, o Padre Hamel, de 85 anos, foi assassinado por dois extremistas islâmicos que juraram fidelidade ao Daesh. Obrigaram-no a
ajoelhar-se, antes de o degolarem. As suas últimas palavras foram: “Longe de mim, Satanás!”, “Afasta-te de mim, Satanás!”
Quando os seus dois assassinos irromperam pela igreja, o Padre Hamel tinha acabado de celebrar a Missa, em substituição do sacerdote habitual.
Já tinha passado a idade da reforma há quase uma década, mas continuara a trabalhar como
padre assistente na Paróquia de Saint Étienne-du-Rouvray, um subúrbio de Rouen, no nordeste
de FRANÇA. Mostrava uma grande abertura ao diálogo ecuménico e inter-religioso com muçulmanos e judeus que residiam na zona. Depois do seu assassinato, multiplicaram-se os encontros entre as várias confissões religiosas e o apoio aos Católicos por parte dos Muçulmanos.
O Papa Francisco referiu-se ao Padre Hamel como “é um mártir!” A causa da sua beatificação foi
oficialmente iniciada em 20 de Maio de 2017.
A nossa ajuda: A Fundação AIS ajuda cerca de um em cada 10 padres em todo o mundo com
Estipêndios de Missa. Assim, celebra-se uma Missa aproximadamente a cada 25 segundos, em
algum lugar do mundo, pelas intenções dos benfeitores da Fundação AIS que ofereceram os
Estipêndios. Em 2019 foram celebradas 1.378.635 Missas em todo o mundo.

y Oremos
Para que a heroicidade e a entrega incondicional a Cristo de tantos sacerdotes
perseguidos no mundo seja estímulo para os que procuram a santidade no diaa-dia da sua vida comum.
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Sábado, 20 de Fevereiro

Fé
Bispo Luigi Padovese
Turquia

E

m 3 de Junho de 2010, o Bispo italiano Luigi Padovese, de 63 anos, presidente da
Conferência Episcopal Turca e Bispo católico da Anatólia, na TURQUIA, foi assassinado pelo seu próprio motorista e guarda-costas na sua residência de Verão, na cidade
de Iskenderun, perto do local da antiga Antioquia bíblica.
O Governo turco já tinha telefonado ao bispo, avisando-o de que o seu motorista, que eles
próprios lhe tinham atribuído quatro anos antes, tinha abraçado a “causa fundamentalista”.

O Bispo Padovese tinha, por isso, cancelado os seus bilhetes de avião para o Chipre, pouco antes de viajar, e decidiu não comparecer à visita do Papa Bento XVI, porque “temia que
o seu motorista pudesse aproveitar a ocasião para fazer um atentado à vida do Papa”. Foi
então que ele próprio foi assassinado.
A nossa ajuda: A comunidade cristã na Turquia diminuiu e quase desapareceu desde a
perseguição que ocorreu no início do séc. XX. No entanto, há ainda um pequeno número
de fiéis católicos que continuam a manter a sua fé, prestando culto em igrejas que remontam quase aos tempos apostólicos. Nos últimos anos, a Fundação AIS tem ajudado as
comunidades cristãs na Turquia a restaurar um edifício monástico e duas igrejas, além de
prestar ajuda financeira aos refugiados cristãos no país.

y Oremos
Pela fidelidade a Cristo e à sua Igreja dos Cristãos na Turquia e em todo o mundo.

