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Apesar da violência 
terrorista desde 2017, a 
Igreja nunca deixou de 

estar presente junto das 
populações mais afectadas, 

dando um testemunho de 
amor em tempo de guerra.

A NOSSA AJUDA 
CONTINUA A SER 
FUNDAMENTAL!

Uma religiosa ampara 
um dos bebés que se 
encontra no campo de 
refugiados, em Pemba

AMAR NO MEIO DO 
SOFRIMENTO

MOÇAMBIQUE



Queridos amigos,
“Corremos e fugimos, tentando 
esconder-nos aqui na praia. Há 
tiros por todo o lado. Seja o que 
Deus quiser, aqui em Palma… 
As casas foram abandonadas.”   
Esta foi uma mensagem enviada 
à Fundação AIS durante mais um 
ataque perpetrado em Março do ano 
passado, por mais de 150 rebeldes na 
cidade portuária de Palma, na região 
de Cabo Delgado. 

Este ataque, um dos últimos de maior 
dimensão, provocou a morte de 
dezenas de pessoas, agravando ainda 
mais o clima de insegurança que se vive 
no norte de Moçambique.

Centenas de milhares de pessoas têm 
fugido de suas casas e agora precisam 
de alimentos, sustento e apoio. Este 
boletim procura dar a conhecer 
algumas das histórias do sofrimento 
destes nossos irmãos que ainda rezam 
e falam em português.

A Fundação AIS está no terreno a 
apoiar bispos, padres e religiosas. Uma 
delas é a Irmã Mónica da Rocha, da 

Congregação das Irmãs Reparadoras de 
Nossa Senhora de Fátima. 

Numa mensagem que nos enviou, 
esta religiosa disse que os deslocados 
“são pessoas sem nada, que dependem 
totalmente da solidariedade. Estão 
de mãos vazias. Os refugiados são as 
vítimas… aqueles que, embora tenham 
conseguido fugir, perderam a sua 
família e os seus bens”.

Esta continua a ser uma das nossas 
principais prioridades: apoiar o povo 
que sofre em Moçambique!

Graças aos benfeitores da Fundação 
AIS podemos ajudar a Irmã Mónica, 
todas as religiosas, todos os 
sacerdotes e todas as pessoas da 
Igreja a serem expressão de amor no 
meio de tanto sofrimento.

Obrigada por continuarem a apoiar 
estes nossos irmãos em Moçambique. 

Unidos em oração,

Trabalho transformado 
em Amor
Junto do cheque vai a nossa admira-
ção pelo vosso trabalho transforma-
do em amor. Fiquei confundido com a 
história do Chico, noticiada no último 
relatório sobre refugiados. As lágrimas 
caíram, mas também houve alegria 
pela certeza de que as nossas miga-
lhas chegam às famílias de todos os 
“Chicos” que estão em Moçambique ou 
em qualquer parte do mundo. O relató-
rio vagueia pela minha paróquia, anda 
de casa em casa. Peço ao Senhor que 
continue a iluminar a vossa e a nossa 
fé, e que com a Sua ajuda sejamos ca-
pazes de a transformar em compaixão.

benfeitor de Portugal

O Chico perdeu tudo…Mas a pior per-
da foi a do seu filho mais velho, dego-
lado pelos jihadistas. Vive agora como 
refugiado em Pemba. Com a ajuda da 
Fundação AIS recebe apoio psicosso-
cial e ajuda para recomeçar de novo…

Catarina Martins de Bettencourt
Directora da Fundação AIS Portugal

A vossa ajuda…

Rever o 
vídeo

A Irmã Mónica presta ajuda humanitária aos 
deslocados, vítimas do atentado reivindicado 
pelos jihadistas “Al Shabaab”



 

Moçambique é um dos países mais pobres 
do mundo. A guerra civil entre 1977 e 1992 

destruiu este país. Aproximadamente 17,5% dos cerca 
de 32 milhões de habitantes de Moçambique são 
muçulmanos. Em Cabo Delgado, a província mais a 
norte de Moçambique, no entanto, eles constituem a 
maioria da população. Até recentemente, a coexistência 
era pacífica. No entanto, desde Outubro de 2017, um 
grupo jihadista sob o nome “Al Shabaab” tem estado 
activo, com armas cada vez mais modernas. 

Desde 2017, mais de 1.090 ataques jihadistas e o conflito 
armado entre os rebeldes e as tropas governamentais 
ceifaram milhares de vidas, devastando regiões inteiras 
e forçaram cerca de 850 mil pessoas a fugir. Várias igrejas 
foram completamente destruídas e várias paróquias da 
Diocese de Pemba estão órfãs. A maioria dos padres 
e religiosas nestas regiões fugiu com os seus fiéis. 
Estão agora a tentar dar continuidade ao trabalho 
pastoral entre os refugiados das suas paróquias.

No passado mês de Novembro, uma equipa da 
Fundação AIS Internacional, incluindo o jornalista da 
Fundação AIS Portugal, deslocou-se a Moçambique 
para ver de perto as necessidades e estar mais próximo 
deste povo sofredor:

UMA VIAGEM INESQUECÍVEL
Moçambique entrou na minha vida por causa de Cabo Delgado. Os ataques terroristas começaram em Outubro de 
2017 e foram ganhando intensidade com o passar do tempo, ganhando também cada vez mais espaço nas notícias 
que a Fundação AIS publica diariamente sobre a violência contra os Cristãos, a Igreja perseguida em tantos países 
do mundo. Os ataques em Cabo Delgado foram crescendo também em horror, com pessoas a serem assassinadas 
de forma bárbara, aldeias reduzidas a cinzas, relatos de uma violência brutal que provocou também uma crise 
humanitária sem precedentes.

“

Cabo Delgado é hoje um território estranho, habitado por uma 
pobreza que se acentuou ainda mais, com cerca de 850 mil 
deslocados, pessoas que estão mesmo sem nada, que dependem 
de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. Aos poucos, ao longo 
dos últimos anos, Moçambique tornou-se uma terra familiar para 
mim, fruto das inúmeras notícias que escrevi, das longas horas ao 
telefone com irmãs, padres e até com os bispos. Eles eram os meus 
olhos, os meus ouvidos. Eu apenas lhes emprestava as mãos que 
escreviam os lamentos, os desabafos, os gritos de impotência de 
quem via o mundo desabar à sua volta. Por tudo isto, a viagem em 
Novembro do ano passado a Moçambique tornou-se inesquecível. 
Por ali falta tudo, menos a fé. Isso foi uma lição para a vida. Nestas 
páginas estão quatro histórias desses dias inesquecíveis e de onde 
aprendi a soletrar a palavra que mais escutei: 
Kanimambo. Obrigado! 
Paulo Aido” 

 em números
 Em 2021, a Fundação AIS apoiou a Igreja de 
Moçambique com 76 projectos, concentrando-
se na ajuda de emergência para os milhares de 
pessoas deslocadas.

Em 2021 enviámos mais de 1.5 M€

CONSTRUÇÃO  541.000€ 34%
Igrejas, capelas, casas

AJUDA HUMANITÁRIA 296.700€ 19%

MEIOS DE TRANSPORTE 272.406€ 17%

AJUDA  DE SUBSISTÊNCIA 168.150€ 11%

ESTIPÊNDIOS DE MISSA 164.980€ 10%

AJUDA PASTORAL 56.950€ 4%

FORMAÇÃO RELIGIOSA 46.600€ 3%
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 30.000€ 1,9%
Apostolado

LITERATURA RELIGIOSA 2.100€ 0.1%

A guerra só tem perdedores, 
mas os mais pobres são os 
que mais sofrem.

Kanimambo!

O jornalista da Fundação 
AIS Portugal, com crianças 
em Pemba

A Irmã Mónica presta ajuda humanitária aos 
deslocados, vítimas do atentado reivindicado 
pelos jihadistas “Al Shabaab”
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São, ao todo, quase 22 mil des-
locados de Cabo Delgado em 
Nacala, apesar de esta diocese 
estar situada a mais de 400 km 
de distância. São quase 22 mil 
homens, mulheres e crianças. 
Essencialmente mulheres e 
crianças, muitas crianças. 

Todos eles são apenas uma uma gota 
no oceano da emergência social que 
tem agitado Moçambique desde que 
grupos terroristas começaram a lan-
çar ataques armados, em Outubro 
de 2017, provocando um balanço de 
horror que contabiliza já mais de três 
mil mortos e mais também de 850 
mil deslocados. 

Na Paróquia de Itoculo vamos en-
contrar mais de uma centena des-
tes deslocados. São, exactamente, 
117 pessoas, das quais quase meta-
de são crianças. Elas estão no cen-
tro de uma iniciativa lançada pela  
Caritas de Nacala e que tem o apoio da  
Fundação AIS. 

O objectivo é dar apoio psicosso-
cial para que possam conseguir en-
frentar com mais resiliência os de-
safios que enfrentam como vítimas 
da guerra.

A PAPINHA

No meio do chão, abrigados do sol in-
clemente de África pela sombra de al-
gumas árvores generosas, um grupo de 
crianças inicia o momento mais saboro-
so: a papinha, que é o mesmo que dizer 
o lanche ou, muito provavelmente, a 
única verdadeira refeição do dia… 

O céu é o tecto, e a terra e as ervas o 
chão das salas e do refeitório. A comi-
da das crianças, “a papinha”, como elas 
já aprenderam a dizer, é um verdadeiro 
‘shot’ de vitaminas. 

Milho, leite, casca de ovo… o que se 
puder juntar. É que a fome é uma rea-
lidade cruel. 

Zeca Virgílio e Amon Ali são dois monitores. Com indisfarçável orgulho 
envergam, cada um, a sua camisola azul com os símbolos da Caritas mas 
também da Fundação AIS (ACN). Virgílio sintetiza, num português difícil: 
“Estou aqui para ajudar as crianças a rezar, tratar da higiene, lavar as 
mãos…”. Mas o mais importante é quando consegue explicar que gosta 
muito do trabalho “porque está a ajudar as pessoas”. 

Fundação AIS no apoio 
psicossocial a deslocados  
de Cabo Delgado

“É sempre 
um desafio 
ajudar”

Na Paróquia de Itoculo, Diocese de Nacala, está a decorrer um processo de acolhimento de deslocados de Cabo 
Delgado, vítimas do terrorismo que tem vindo a assolar a região norte de Moçambique e que conta com o apoio 
da Fundação AIS. Aí, vamos encontrar até um padre do Porto que está em missão em terras africanas...
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APOIO PSICOSSOCIAL

Os tempos são difíceis, mas as respos-
tas que a sociedade tem dado são sinal 
de alguma esperança. O projecto de 
Apoio Psicossocial a famílias desloca-
das na Paróquia de Itoculo é disso um 
bom exemplo. Além da Cáritas e da 
Fundação AIS, além dos monitores Vir-
gílio e Ali, este projecto conta também 
com a colaboração do Pe. Mário João. 
Sacerdote do Porto, está em missão em 
Moçambique. Vamos encontrá-lo em 
Mweravale, uma das comunidades que 
acolheu deslocados de Cabo Delgado. 

“Chegaram aqui em Março de 2020. Em 
Setembro iniciámos este projecto com 
três valências: para os mais novos há os 
‘Amigos das Crianças’, com brincadeiras, 

para tentarmos estar com elas e ajudá-
-las a ultrapassar alguma coisa menos 
boa que tenham vivido com a fuga lá de 
Cabo Delgado. Para os mais velhos temos 
um espaço de capacitação em língua ma-
cua e em matemática, e também aquilo a 
que chamamos ‘Escuta Activa’ que é um 
espaço de partilha das histórias, boas e 
menos boas, que foram vividas, também 
com vista a ultrapassar as dificuldades 
neste processo de guerra em Cabo Delga-
do…”, contou-nos o Pe. Mário.

TEMPOS DE INCERTEZA
Este projecto com o apoio directo da 
Fundação AIS envolve, além das 117 
pessoas deslocadas de Cabo Delgado, 
um total de sete colaboradores locais 
apoiados por três missionários.

LEVAR DEUS ATRAVÉS DO CONSOLO
Em Muidumbe foi criado um grupo de apoio psicossocial orientado por 
duas religiosas, a Irmã Aparecida e a Irmã Rosa, ambas psicólogas. Elas 
formam uma equipa muito completa cuja missão é ouvir as pessoas. 
Ouvir este abismo de tristeza é dar o primeiro passo para curar as feridas.

Graças aos benfeitores da Fundação AIS,  
milhares de deslocados conseguem 
sobreviver e ultrapassar os seus traumas.

As aldeias de Mweravale e Ramiane são 
agora dois locais onde se escutam as 
vozes alegres e inocentes das crianças, 
especialmente quando chega o tempo 
da papinha. Para muitos destes deslo-
cados os tempos são de grande incer-
teza. Muitos querem regressar às aleias 
de origem e estão na expectativa. Mas 
tudo parece indicar que a paz ainda es-
tará distante… Para o Pe. Mário João  
“é sempre um desafio ajudar”.

Enquanto esse regresso não chega é 
urgente continuar a nossa ajuda junto 
de milhares de refugiados e desloca-
dos em Pemba.

Num espaço improvisado, mesmo ao lado da estrada, a equipa da Fundação 
AIS presta um apoio imprescindível aos deslocados, vítimas do terrorismo

Kanimambo!
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É difícil esquecer o ataque de No-
vembro de 2020 à missão católi-
ca de Nangololo, no distrito de 
Muidumbe. Foi, seguramente, um 
dos ataques mais violentos que já 
aconteceram na Diocese de Pem-
ba, em Cabo Delgado, desde que 
os jihadistas iniciaram o seu reino 
de terror em Outubro de 2017.  
A missão ficou destruída. 

Praticamente nada foi poupado, nem a 
igreja, nem as estruturas da paróquia, 
nem as casas dos cristãos. Durante o 
ataque ocorreu também um verdadeiro 
massacre de cerca de meia centena de 
jovens num campo de futebol em Mua-
tide. As execuções, pelos terroristas, 
terão ocorrido entre os dias 6 e 8 de No-
vembro. Relatos de sobreviventes falam 
na “agonia” de mais de 50 pessoas de-
capitadas. Praticamente todos os que 
viviam na região de Muidumbe tiveram 
de refazer as suas vidas noutros lugares, 
ou em campos de reassentamento, ou 
em aldeias junto de familiares e amigos. 

O Pe. Edegard Silva, um missionário 
saletino brasileiro, também está agora 
noutra paróquia, noutra missão. Mas a 
sua memória dificilmente irá esquecer a 
tragédia que se abateu naqueles dias de 
Novembro sobre Muidumbe.

ESPAÇO DE ORAÇÃO

O Pe. Edegard está agora em Mieze, na 
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, 
onde criou um espaço muito especial 
de oração.

Junto à entrada da igreja, num terreiro, 
nasceu um local para os cristãos rezarem 
a Via Sacra e um outro para o Terço Mis-
sionário. São dois espaços abertos, sem 
portas, onde todos são convidados a es-
tar, a participar, a unir a sua voz à voz dos 
Cristãos em todo o mundo. Sempre que 
rezam a Via Sacra, os cristãos de Mieze 
recordam a violência que se abateu sobe 
Muidumbe e todas as aldeias, vilas e cida-
des que já conheceram o horror da guer-
ra, da violência e morte em Cabo Delgado. 

LEMBRAR A VIOLÊNCIA 
EXTREMA

No ataque de há um ano no distrito de 
Muidumbe, muitas casas de cristãos 
foram queimadas, tal como a igreja, a 
residência dos padres e a das irmãs, e 
as instalações da rádio comunitária de 
Nangololo, a segunda missão católi-
ca mais antiga na Diocese de Pemba.  
Foram gestos de violência extrema, mas 
também de intolerância absoluta. 

Da madeira queimada de uma des-
sas casas, nasceu agora uma cruz que 

representa todo o sofrimento dessa 
comunidade, mas que é também um 
sinal de paz, de esperança e de amor. 

“A cruz foi feita da madeira queimada 
da casa de um cristão e o Cristo está 
em pedaços, porque, na verdade, nós 
queremos lembrar a situação de tantas 
pessoas, de tantos homens, mulheres e 
crianças que tiveram os seus corpos de-
capitados. Por isso, o corpo, as pernas, 
os braços e a cabeça de Cristo estão 
separados, pois expressam a realidade 
de tantas pessoas aqui nesta guerra de 
Cabo Delgado”, explica o Pe. Edegard 
Silva à Fundação AIS.

A cruz de madeira queimada com o Cris-
to em pedaços é o elemento central da 
oração da Via Sacra, que acontece num 
espaço pequeno, construído com esta-
cas de madeira entrançada e coberto 
de colmo, tal como todas as casas das 
aldeias nesta região. À entrada, num le-
treiro pequeno, pode ler-se que aquele 
é “o rosto de Jesus em Cabo Delgado”. 

A madeira da casa 
queimada de um cristão 
foi transformada numa 
cruz muito especial

Cristo em 
pedaços

Na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Mieze, na Diocese de Pemba, os cristãos rezam a Via Sacra 
lembrando o rosto de Jesus em Cabo Delgado. E fazem-no junto de uma cruz muito especial, feita com a madeira 
queimada da casa de um cristão que foi incendiada no ataque terrorista à missão e à aldeia de Muidumbe.  
Fez um ano, em Novembro de 2020…
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SOFRIMENTO DO POVO

Mesmo ao lado, num terreno aberto, 
com um terço gigante desenhado no 
chão de areia, pretende-se lembrar 
também, diz ainda o Pe. Edegard, “a 
dimensão mariana da Igreja e a solida-
riedade de tantas partes do mundo”. 
Reza-se muito em Pemba, reza-se muito 
em Cabo Delgado, em Moçambique. A 
oração de um povo oprimido pela vio-
lência traduz também a vitalidade de 
uma Igreja que, sendo pobre material-
mente, é muito rica em vocações, em 
fraternidade, e que é, por tudo isso, um 
exemplo para o mundo. 

O PODER DA ORAÇÃO

“É uma realidade bonita que em todas 
as Missas se faça sempre a oração pela 
paz em Moçambique e no mundo. O Ter-
ço abre-se para o mundo, é o Terço Mis-
sionário, e quando nós estamos a rezar, 
fazemo-lo pela paz em todos os conti-
nentes, pela solidariedade, e por nós 
também. Quando estamos a rezar as do-
res, não queremos só rezar as dores de 
Cabo Delgado, mas também as dores do 
mundo, as cruzes do mundo”, explica o 
missionário saletino.

LEVAR DEUS ATRAVÉS DA RÁDIO
Mesmo em tempos de guerra, a missão de evangelização da Igreja 
deve prosseguir. Para dar assistência às pessoas, a Diocese de 
Pemba desenvolveu um programa chamado “Evangelização em 
tempos de crise”. Num país fustigado pela guerra e afectado pela 
Covid-19, com acesso difícil a aldeias e comunidades remotas, a 
rádio é um meio vital para comunicar a Palavra de Deus. Devido ao 
trabalho da diocese, as ondas da rádio levam a Missa, a catequese, 
a formação espiritual e música cristã a quem está isolado.

Contudo, uma das estações de rádio católicas da região, 
Rádio São Francisco, foi completamente destruída pelos ter-
roristas, e por isso foi substituída pela Rádio Sem Fronteira.
Graças aos benfeitores da Fundação AIS, financiámos 
as transmissões e melhorámos a recepção do sinal 
desta rádio. Várias comunidades isoladas, ansiosas  
por ouvir a Boa Nova, receberam também aparelhos  
de rádio alimentados por energia solar.

São mais de três mil mortos e mais de 
850 mil deslocados. Quando se reza 
pela paz, há sempre alguém em concre-
to que é lembrado, histórias que acon-
teceram, pessoas que perderam a vida, 
famílias que se viram espoliadas de 
tudo o que possuíam. 

Os Cristãos acreditam que a oração é 
um instrumento poderoso para a paz 
e contam também com as nossas ora-
ções e ajuda!

O Pe. Edegard Silva tem feito um 
trabalho notável na evangelização dessas 
populações vítimas do terrorismo

Kanimambo!

7



Fundação AIS no campo de 
deslocados de Montepuez

“Entreguei 
tudo nas 
mãos de 
Deus”

A Irmã Teresinha nunca mais vai esquecer o dia 23 de Março de 2021, quando a vila de 
Palma, no norte de Moçambique, foi atacada pelos terroristas. Toda a sua família estava lá.  
Durante um longo mês não teve qualquer notícia deles

São mais de mil famílias, mais 
de seis mil pessoas, na sua maio-
ria cristãos. No campo de deslo-
cados de Montepuez, em Cabo 
Delgado, todos têm, de alguma 
forma, histórias terríveis para 
contar, todos foram vítimas dos 
terroristas que estão a assustar a 
região norte de Moçambique. É o 
caso de Lúcia Matias, de 71 anos, 
que fugiu precipitadamente de 
Palma, com a família, quando a 
vila foi atacada no passado mês 
de Março. Foram dias de angús-
tia, de medo, de completo horror.  
Lúcia vive hoje em Montepuez. 

É apenas uma entre os mais de 850 mil 
deslocados de Cabo Delgado, pessoas 
que perderam tudo o que tinham desde 
que a região norte de Moçambique pas-
sou a ser palco de ataques terroristas. Foi 
em Outubro de 2017 que começaram es-
ses ataques, num crescendo de violência 
até se ter chegado à barbárie dos corpos 
degolados, das aldeias queimadas, num 
desrespeito absoluto por tudo e todos.

Em muitos ataques, nada foi poupa-
do. Nem as igrejas ou capelas, nem 
as casas dos padres e das religiosas. 
Nada. Foi do medo dessa barbárie 
que fugiram Lúcia e todos os que 

viviam com ela na vila de Palma em 
Março deste ano. No norte de Moçam-
bique, os terroristas são conhecidos 
como os ‘al-shabaab’. Chegaram até 
Montepuez. Chegaram ao campo de 
deslocados. 

CONFIAR EM DEUS

Uma das filhas de Lúcia Matias, Teresi-
nha Bernardo, seguiu a vida religiosa e, 
por isso, não estava em Palma com a fa-
mília, mas sim na cidade de Maputo na 
casa de formação das Filhas do Imacu-
lado Coração de Maria.

Teresinha, 30 anos, a Ir. Teresinha, 
como é conhecida, andou todo aque-
le tempo, desde que lhe disseram que 
Palma estava a ser atacada pelos ter-
roristas, num desassossego. Não sabia 
da família, não sabia onde estavam, 
como estavam. Não sabia sequer se 
estavam vivos. “Tive um grande susto 
porque a minha família toda estava em 
Palma. Era de tarde, eu estava a voltar 
da escola quando alguém me telefonou 
a dizer que os terroristas tinham entra-
do na vila, mas eu não acreditei porque 
sempre havia esses boatos. Mas quando 

cheguei a casa, uma irmã recebeu [tam-
bém] uma mensagem e disse que os 
terroristas tinham entrado em Palma… 
Peguei no telefone e liguei para toda a 
minha família, mas ninguém atendeu… 
Fiquei muito assustada”, contou à  
Fundação AIS. 

Todas as irmãs se uniram a Teresinha 
numa mesma prece. Todas rezaram 
para que nenhum mal acontecesse à 
sua família, aos pais, irmãos, sobrinhos, 
tio. “Rezámos e dissemos que íamos en-
tregar tudo nas mãos de Deus, que tudo 
seria possível e que a minha família se 
iria salvar. Foi quase um mês sem saber 
onde é que estavam, como é que eles 
estavam. Foi um mês muito triste, mas 
muito triste mesmo…”, recorda a Ir. Te-
resinha à Fundação AIS. Mais tarde, al-
guém lhes telefonou e disse que tinham 
sido avistados. E aí começaram a sentir 
algum consolo…

CASA COM O APOIO DA AIS

O Pe. Beato Cornélio Jaime, de 45 anos, 
vai com muita frequência ao campo de 
deslocados de Montepuez. Ele é um 
dos rostos da Igreja que não desiste 
enquanto houver necessidades por ali, 
enquanto houver famílias que precisem 
de ajuda. A história de Lúcia Matias e da 
sua família é bem conhecida na Diocese 
de Pemba, também pelo facto de terem 
uma filha que seguiu a vida religiosa. 
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O Pe. Cornélio conhece também a odis-
seia por que passaram desde o dia do 
ataque até terem chegado a Monte-
puez. “Eles passaram dias e dias sem 
água, sem comida, a percorrer toda a 
mata. Saíram de Palma por causa da 
guerra. Deixaram tudo, perderam as 
suas coisas e lembro-me muito bem que, 
quando cá chegaram, não tinham pra-
tos, não tinham panelas, não tinham 
nada, nem esteira nem roupa. Eles che-
garam mesmo de mãos vazias…” Come-
çou aí a onda de solidariedade da Igreja 
universal para com aquelas vítimas do 
terrorismo em Moçambique. “Ajudámos 
as famílias na construção das casas. Por 
exemplo, estamos aqui, perante esta 

casa [da família de Lúcia Matias] que 
foi construída com o apoio da Funda-
ção AIS. E nós estamos muito gratos por 
isso…”, lembra o Pe. Cornélio. Tem sido 
uma azáfama ajudar cada família a so-
breviver com um mínimo de dignidade. 

As campanhas de apoio psicossocial com 
que a Diocese de Pemba tenta auxiliar os 
que mais sofreram com os ataques dos 
terroristas são outro exemplo da proxi-
midade da Fundação AIS junto da Igreja 
de Moçambique. Uma Igreja que chora 
com os que choram, que está presente 
junto dos que perderam o pouco que 
tinham por causa da barbárie que se 
instalou na região de Cabo Delgado.  

LEVAR DEUS SOBRE RODAS
Desde 2015 que não há padre na Paróquia de Nossa Senhora do Monte Carmelo, 
em Montepuez, Pemba. A paróquia é constituída por mais de 83 mil pessoas. 
As Servas de Nossa Senhora da Anunciação organizam a vida da paróquia: 
visitando as comunidades, aconselhando as famílias, a catequese, a celebração 
da Palavra e a preparação para os sacramentos. Até fundaram uma pequena 
escola. Infelizmente, o velho carro ficou danificado sem possibilidade de 
conserto num acidente durante uma viagem pastoral em Abril de 2019. 

Um veículo é vital para as irmãs realizarem 
a sua missão, junto destas populações.
Só através do amor dos seus benfeitores, 
a Fundação AIS pode ajudar as Irmãs com 
uma nova carrinha para continuarem a 
sua valiosa assistência à Igreja de Pemba.

A Ir. Teresinha voltou a sorrir. Desde que 
falou ao telefone com o pai, desde que 
este a sossegou dizendo que estavam vi-
vos e bem, Teresinha voltou a ser a meni-
na alegre que todos conheciam.

A 19 de Dezembro fez a Profissão Perpé-
tua. Foi o seu ‘sim’ definitivo a Deus. No 
campo de deslocados de Montepuez, 
também foi dia de festa.

A família da Irmã Teresinha é uma das 
muitas famílias que a Fundação AIS 
apoia no campo de deslocados em 
Montepuez.

Lúcia Matias (à esquerda), a 
mãe da Ir. Teresinha lembra o 
que aconteceu. “Nós saímos de 
Palma por causa da guerra dos 
al-Shabaab. Fomos à Tanzânia e 
de lá voltámos a Moçambique, a 
um lugar chamado Negomano  e 
de lá chegámos até cá.”  
Chegaram ao campo de 
deslocados de Montepuez

Kanimambo!
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O Pe. Eduardo Roca de Oliveira es-
tava comovido. “Sou uma presença 
de Deus, uma presença pobre… mas 
uma presença da Sua misericórdia e 
do Seu acolhimento.”

É um padre católico em Mahate, no 
meio do bairro que é o coração do 
Islão na cidade de Pemba. Mahate 
estende-se ao longo de uma estrada 
poeirenta e é o retrato da pobreza da 
cidade, da região. Quando chegou, 
a missão católica não tinha padre.  
Apenas as irmãs beneditinas eram ali 
o rosto escasso de uma presença que, 
no entanto, chegou a ser pioneira.  
E foi também ali, no meio das ruas 

poeirentas de Mahate que nasceu 
a semente do terrorismo que levou 
Cabo Delgado até às bocas do mun-
do. “Foi aqui que, de algum modo se 
preparou e surgiu a insurgência des-
tes grupos terroristas do norte.”

O Pe. Eduardo chegou a Mahate em 
2012, e não havia ali nenhuma família 
cristã. No auge dos ataques terroris-
tas, no final do ano 2020, a situação de 
insegurança tornou-se preocupante. 

“Os ataques terroristas estavam cada 
vez mais próximos e sobretudo depois 
do ataque a Palma, que foi especial-
mente trágico, a embaixada de Espa-
nha pediu-me e a todos os espanhóis 
para abandonarmos a região indo 
para zonas mais seguras, para Nam-
pula ou até mais para o sul. Fui direc-
tamente confrontado mas respondi 
logo que não. ‘Como é que abandono 
esta comunidade que é praticamente 
a minha família’? Nestes 10 anos, criei 
laços, criei família, criei comunidade.” 
E ficou. “Se fosse embora seria até 
uma traição ao povo, à minha missão, 
uma traição a Jesus!”

O SONHO DA  
NOVA IGREJA

Uma das razões que o terá levado 
também a ficar era o desejo de ver 
construída uma nova igreja. Desde há 

quatro anos, que por ali está a nas-
cer agora, com o apoio da Fundação 
AIS, um novo espaço para a comuni-
dade cristã local. É uma ousadia.

“O Bispo disse-me que estava a desa-
fiar o Espírito Santo, pois tinha come-
çado a construir sem ter como termi-
nar a obra… Ele faz essa piada comigo 
e de facto tem sido assim.” 

O Pe. Eduardo tem sido um dos mi-
litantes do diálogo inter-religioso e 
sente que é por ali que se pode pas-
sar das intenções das palavras às ac-
ções concretas. “Pensai que estamos a 
construir uma igreja católica no meio 
de sete mesquitas, onde a presença 
cristã está mais na periferia…” 

É uma ousadia de quem quer transfor-
mar a Igreja, a presença da Igreja num 
lugar de acolhimento, num lugar da 
misericórdia de Deus. O Pe. Eduardo 
não tem tempo para pensar no peri-
go. Há muito a fazer por ali, junto das 
populações locais, junto do povo de 
Mahate que se transformou na ver-
dadeira família deste sacerdote de 53 
anos de idade… “É preciso dar teste-
munho da presença de Cristo no meio 
de todos…”

O Pe. Eduardo conta com a ajuda 
dos benfeitores da Fundação AIS 
para ver cumprido o seu sonho.

No coração do Islão em 
Pemba, o Pe. Roca sonha 
com uma nova Igreja 

“Sair daqui 
seria uma 
traição a 
Jesus”
Foi no bairro de Mahate e nos bairros em redor que nasceu a insurgência que transformou Cabo 
Delgado numa zona de guerra. Desde há quatro anos que está a nascer também por ali, aos 
poucos, uma nova igreja católica. É um dos sonhos do Pe. Eduardo Roca, um espanhol que se 
recusou a ir embora, a abandonar o seu povo no auge dos ataques terroristas…
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A Fundação AIS vai a 
poiar na reconstrução 

“Os rios 
arrastaram 
pessoas, 
casas, bens”
diz Bispo de Quelimane após  
a passagem da tempestade 
tropical Ana 

Nos últimos anos Moçambique 
tem sido fustigado com severos 
ciclones. É impossível esquecer 
os ciclones Idai e Kenneth, em 
2018 e 2019, que causaram cen-
tenas de vítimas mortais e dei-
xaram um impressionante rasto 
de destruição. No passado dia 24 
de Janeiro a tempestade tropical 
Ana atingiu Moçambique, cau-
sando uma enorme destruição, 
com notícias de pelo menos duas 
dezenas de mortos. 

O norte do país, incluindo Cabo Delga-
do, sofreu o impacto da tempestade, 
havendo mais de 24 mil pessoas afec-
tadas, quase três mil casas destruídas, 
assim como inúmeras infraestruturas 
como, capelas, centro catequéticos, 
pontes, estradas, escolas, centros de 
saúde. Nampula, Zambézia e Tete fo-
ram as províncias mais afectadas. 

A Igreja ainda está a fazer o levanta-
mento de todos os estragos, mas já nos 
pediu ajuda. Todos os Bispos, de Tete, 
Quelimane, Nacala e Nampula agrade-

LEVAR DEUS E RECONSTRUIR AS ALMAS
Em 2020, uma tempestade tropical passou por Netia, 
matando uma pessoa, ferindo 25, deixando 2.400 desalojados 
e destruindo 300 casas e uma igreja. O telhado da Igreja de 
Santa Madalena de Netia foi totalmente destruído pela 
tempestade. Geralmente a igreja acolhe mais de 350 fiéis que 
deixaram de poder ali rezar.

D. Alberto Vera Arejula, Bispo de Nacala, disse: “Vimos 
agradecer aos benfeitores da Fundação AIS que nos 
ajudaram a reconstruir este templo de Deus para que os 
fiéis possam vir juntos novamente e louvem a Deus.”
Só graças a si, a Fundação AIS pode ajudar  
a reconstruir igrejas como esta.

cem todas as manifestações de preocu-
pação e as orações.

A Fundação AIS já se comprometeu em 
ajudar na reconstrução de capelas e de 
várias estruturas da Igreja que ficaram 
destruídas ou danificadas.

AS NOSSAS ORAÇÕES ESTÃO COM O 
POVO DE MOÇAMBIQUE!

Apesar da tempestade ter arrancado o telhado da sua 
Igreja, os fiéis continuam a rezar como sempre fizeram

Kanimambo!
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A IGREJA É AMOR NO MEIO DO SOFRIMENTO! 
Durante este tempo de guerra, a Fundação AIS tem vindo a ajudar Moçambique com projectos que permitem 
à equipa missionária trabalhar e continuar a socorrer as vítimas. Mas é importante continuar a levar Deus 
também através da construção e reconstrução de igrejas, através dos meios de transporte para chegar a todas 
as comunidades, através do envio de literatura religiosa, através da formação de leigos, padres e irmãs, através 
da ajuda de subsistência... porque no meio de tanto sofrimento, Deus é Amor!

“Cabo Delgado está muito distante do mundo, por causa da situação em que se encontra, está em África, no norte 
de Moçambique. Geograficamente pode estar distante do mundo, mas o sofrimento fez com que cabo Delgado fi-
casse muito próximo do mundo, ou então que o mundo ficasse muito próximo de Cabo Delgado. Este é o sentimento 
que tenho, que muita gente também tem por causa desta situação de termos cá muitos deslocados, o mundo viu  
este sofrimento e o mundo fez-se próximo. E os que se fizeram mais próximos, dentro destas proximidades, foi 
a Fundação AIS. O que todos nós temos é o sentimento de muita gratidão para com todos aqueles que fazem 
parte dessa grande família de solidariedade, os que apoiam, os que fazem as suas doações, todos os benfei-
tores espalhados pelo mundo inteiro e que colaboram para esta grande obra da Igreja.”

D. António Juliasse

12 M
22

02

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE
Fundação AIS,
R. Prof. Orlando Ribeiro,
5-D, 1600-796 Lisboa
Tel. 217 544 000
apoio@fundacao-ais.pt
www.fundacao-ais.pt

DIRECTORA AIS PORTUGAL:
Catarina Martins de Bettencourt
Presidente ACN Internacional
Thomas Heine-Geldern
EDIÇÃO E REDACÇÃO:
Ana Vieira e Paulo Aido
DESIGN GRÁFICO E IMPRESSÃO:
JSDesign e CF Serviços Gráficos

Assinatura anual: €5,00
Periodicidade: 8 edições anuais
ERC: 119560 ISSN: 0873-3317
Membro: Associação de 
Imprensa Inspiração Cristã 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8
SWIFT/BIC: BKBKPTPL

Por favor, não deite fora este 
boletim. Partilhe-o com alguém, 

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

Esta é a nossa missão junto dos nossos irmãos em 
Moçambique… somos a mesma Igreja que chora 
com os que choram, que está presente junto dos 
que perderam o pouco que tinham e que se alegra 
com os seus sorrisos de agradecimento. 

E ‘obrigado’ é de facto a palavra que cada uma destas 
pessoas quer transmitir a todos os benfeitores da 
Fundação AIS: Kanimambo!


