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“Os perseguidos de hoje  
são os santos de amanhã.”

Padre Werenfried van Straaten, fundador da AIS
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PREFÁCIO

“Com a nossa obra de assistência estamos a escrever 
o martirológio do nosso tempo. Não o escrevemos 
sentados à secretária, mas sim como testemunhas 
vivas e, por isso mesmo, com grande compaixão  

e profunda comoção. “

Pe. Werenfried van Straaten

Até alguns anos atrás, a palavra “mártir” era pouco 
usada no nosso vocabulário. Devido à onda mundial 
de ataques terroristas e suicidas islâmicos, esse ter-

mo tornou-se mais actual. Pior ainda, esse terror também 
carregava o termo com um significado distorcido e temí-
vel. O conteúdo cristão de “martírio”, no entanto, aponta 
para uma mensagem completamente diferente.

Homens, mulheres e até crianças a quem prestamos culto 
como mártires, não procuravam a morte. Pelo contrário, 
eles amavam a vida até ao fim. Mas eles também demons-
traram a liberdade interior que a fé em Cristo dá. Com a 
certeza de que o amor de Deus é mais forte que a morte, 
eles não tinham medo de um poder mundano que Deus 
lhes queria roubar, ódio ou qualquer mal. Eles aceitaram 
a morte na crença sólida de que a dedicação das suas vi-
das à verdade serve à salvação do mundo e é uma bênção 
para os seus assassinos. Deram, assim, a prova mais forte 
da sua crença em Deus, que é o amor e a esperança na vida 



5

eterna. A Igreja era, é e sempre será uma Igreja de mártires 
- mesmo no séc. XXI. Especialmente neste momento em 
que o mal está a espalhar-se com tanta força, precisamos 
de pessoas corajosas e heróicas que se oponham à lógica 
do poder, ódio e vingança.

Nas seguintes 14 estações da Via Sacra, encontraremos 14 
testemunhas e mártires da fé que foram nossos contempo-
râneos. Sofreram a morte com Cristo e pelo poder da sua 
cruz. O seu testemunho e as suas palavras devem dar-nos 
coragem e força para levar a nossa cruz diária por amor a 
Cristo e, assim, ser uma bênção para os outros. Que o seu 
exemplo nos inspire a trabalhar ainda mais pelos fracos e 
oprimidos, e a ser ricos em boas acções que atestam a bon-
dade e o reino vindouro do nosso Pai Celestial.

Pe. Martin Bartha 
Assistente Espiritual internacional  

da Fundação AIS
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INTRODUÇÃO

“Ninguém tem mais amor do que  
quem dá a vida pelos seus amigos.” 

(Jo 15,13).

A Fundação AIS decidiu honrar e recordar algu-
mas pessoas que heroicamente ofereceram a 
sua vida a Deus e aos irmãos. Não se trata de 

investigar tempos passados ou distantes. Todos os 
testemunhos são do séc. XXI. Aqui e agora, somos tes-
temunhas da dedicação dos nossos irmãos e irmãs na 
fé. Poderia haver muitos mais, que não incluímos por 
razões de espaço. Esta Via Sacra é um pequeno sinal 
da nossa gratidão e admiração.

Muitos deles sofreram um martírio de sangue ao defen-
der ou manifestar publicamente a sua fé cristã. Ser Cris-
tão pode significar a morte - ainda hoje, em 2020 - nas 
mãos de extremistas fanáticos. Outros, sabendo que es-
tavam a colocar a sua vida em perigo, optaram por ficar, 
vivendo uma caridade heróica. Seja ajudando os mais 
necessitados ou lutando contra a injustiça pelo amor 
de Cristo, padres e religiosas assassinados sabiam que 
estavam a arriscar a sua vida.
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Todos eles poderiam ter-se mudado para terras mais 
pacíficas, permanecer em silêncio sobre a sua fé, emi-
grado para outro país, desviar o olhar da corrupção e 
da injustiça, evitar as regiões mais perigosas, aquelas 
invadidas pela guerra, pela negligência e pela indiferen-
ça humana. Pelo contrário, escolheram seguir o Mestre, 
carregar a cruz todos os dias, acompanhar os seus ir-
mãos e levar o Amor de Deus a essas terras.

Não podemos esquecê-los. “Assim, se um membro 
sofre, com ele sofrem todos os membros; se um mem-
bro é honrado, todos os membros participam da sua 
alegria.” (1 Cor 12,26)

Catarina Martins de Bettencourt
Directora da Fundação AIS
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FRANÇA: Padre Jacques Hamel

PRIMEIRA  ESTAÇÃO 

JESUS É CONDENADO  
À MORTE

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Então, entregou-o para ser crucificado.”  (Jo 19,16)
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Em 26 de Julho de 2016, logo após celebrar a Missa, o 
Padre Hamel, de 85 anos, foi assassinado por dois ex-
tremistas islâmicos que juraram fidelidade ao Daesh. 

Obrigaram-no a ajoelhar-se, antes de o degolarem. As suas 
últimas palavras foram: “Longe de mim, Satanás!”, “Afas-
ta-te de mim, Satanás!”

Quando os seus dois assassinos irromperam pela igreja, o Pa-
dre 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 nor-
deste 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 már-
tir!” A causa da sua beatificação foi oficialmente iniciada em 
20 de Maio de 2017.

Oremos: Que a heroicidade e a entrega incondicional a Cristo 
de tantos sacerdotes perseguidos no mundo seja estímulo para 
os que procuram a santidade no dia-a-dia da sua vida comum. 

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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SÍRIA: Padre Paolo Dall’ Oglio

SEGUNDA ESTAÇÃO 

JESUS LEVA  
A SUA CRUZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Levaram-no, então, para o crucificar.” (Mc 15,20)
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Em 29 de Julho de 2013, o Padre jesuíta italiano 
Paolo Dall’Oglio foi raptado na cidade síria de 
Raqqa por jihadistas do grupo terrorista do Daesh, 

devido ao seu trabalho contínuo pela paz.

Antes disso, em 12 de Junho de 2012, o Padre Paolo 
tinha sido expulso da Síria por decreto do Governo 
sírio. Tinha ficado por pouco tempo em Sulaymanya, na 
região conhecida como Curdistão Iraquiano, onde foi 
recebido pela nova fundação monástica de Deir Maryam 
al Adhra. Tinha-se tornado um símbolo de esperança 
para os habitantes locais, e desde o início que ajudava 
os refugiados e trabalhava para a reconciliação.

Tinha regressado à SÍRIA na esperança de poder libertar 
um grupo de prisioneiros raptados em Raqqa, e foi 
então que ele próprio foi raptado. Desde então que não 
há notícias dele ou do seu paradeiro.

Oremos: Pela segurança e libertação do Padre Paolo 
Dall ́Oglio e por todos os cristãos perseguidos em 
paradeiro desconhecido.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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FILIPINAS: 20 mortos na catedral da ilha de Jolo

TERÇEIRA ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA  
PRIMEIRA VEZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado 
por causa das nossas iniquidades.” (Is 53,5) 
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Em 27 de Janeiro de 2019, um ataque terrorista, 
com duas bombas distintas, na Catedral de Nossa 
Senhora do Monte Carmelo, na ilha de Jolo, no sul 

das FILIPINAS, roubou a vida de 20 pessoas e provocou 
mais de uma centena de feridos.

A primeira explosão foi dentro da catedral, onde os 
fiéis católicos se tinham reunido para celebrar a Missa 
de Domingo.

A segunda bomba explodiu no parque de estacionamento 
da igreja, quando as forças de segurança estavam a 
tentar dar resposta à primeira explosão.

As vítimas incluíam civis e soldados. A responsabilidade 
pelo ataque foi reivindicada pelo grupo jihadista Daesh.

Oremos: Pelo desaparecimento do grupo terrorista 
Daesh. Demos graças a Deus pelos cristãos corajosos 
de Mindanao.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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BURKINA FASO: Quatro Catequistas de Nossa Senhora

QUARTA ESTAÇÃO 

JESUS ENCONTRA  
A SUA MÃE

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“… uma espada trespassará a tua alma.” (Lc 2,35)
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Em 13 de Maio de 2019, terroristas atacaram um 
grupo de fiéis católicos em Singa, perto da cidade 
de Zimtenga, no BURKINA FASO, quando regressa-

vam de uma procissão em honra da Virgem Maria. Sep-
araram quatro indivíduos do grupo. Pelo menos três 
parecem não ter sido escolhidos aleatoriamente. Eram 
membros líderes dos leigos católicos, um dos quais 
tinha sido presidente da comunidade católica local du-
rante muitos anos e outros dois eram catequistas na co-
munidade. A impressão dada foi que os agressores tin-
ham como alvo deliberado os líderes da comunidade.

Os terroristas permitiram que as crianças do grupo es-
capassem, mas assassinaram os quatro adultos e de-
struíram a estátua da Virgem Maria.

Oremos: Pela perseverança e na fidelidade na oração 
do Rosário, pelos catequistas, sacerdotes, religiosos e 
leigos que, com valentia, testemunham publicamente a 
sua fé em Jesus Cristo, ao ponto de entregar a vida

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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ÍNDIA: Padre Bernard Digal

QUINTA ESTAÇÃO 

SIMÃO DE CIRENE AJUDA 
JESUS A LEVAR A CRUZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“… carregaram-no com a cruz,  
para a levar atrás de Jesus.” (Lc 23,26)
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Em 25 de Agosto de 2008, por ocasião da onda de vi-
olência desencadeada por radicais hindus, o Padre 
Bernard Digal, da Arquidiocese de Cuttack-Bhu-

baneshwar, em Orissa (agora renomeada Odisha), na 
ÍNDIA, foi atacado e espancado, de forma tão grave que 
morreu no hospital cerca de um mês depois, em 28 de 
Outubro, devido aos graves ferimentos que tinha sofri-
do na cabeça.

Ao longo da sua vida, o Padre Bernard demonstrou 
determinação e coragem em testemunhar e, final-
mente, em morrer por Cristo. Morreu num verdadei-
ro espírito cristão, tendo perdoado os seus inimigos e 
perseguidores imediatamente após o ataque. O Padre 
Bernard foi o primeiro padre a ser assassinado na cam-
panha de violência anti-cristã em Orissa.

Oremos: Pelas vítimas dos ataques aos Cristãos no es-
tado de Orissa, em 2008. Que o sangue derramado con-
tinue a ser semente de novos cristãos.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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NIGÉRIA: Leah Sharibu

SEXTA ESTAÇÃO 

VERÓNICA ENXUGA  
O ROSTO DE JESUS

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“… é a tua face que eu procuro, Senhor.  
Não desvies de mim o teu rosto…” (Sl 27,8-9)
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Leah Sharibu, uma jovem estudante nigeriana de 15 
anos, foi raptada, juntamente com outras estudantes, 
por terroristas islâmicos do Boko Haram em 19 de Fe-

vereiro de 2018, depois de os terroristas terem atacado e 
invadido a escola onde ela estudava, em Dapchi, no nord-
este da NIGÉRIA.

Nesse ataque foram raptadas 110 raparigas. Um mês de-
pois, todas as alunas foram devolvidas às suas famílias 
com excepção de Leah Sharibu, que sendo a única cristã 
no grupo recusou converter-se ao Islamismo como os ter-
roristas exigiam pela sua libertação.

Infelizmente não há notícias de Leah Sharibu. A mais re-
cente é de Outubro de 2018, quando o grupo terrorista di-
vulgou um vídeo em que ameaçava manter a jovem cristã 
como “escrava para a vida”. No vídeo divulgado na altu-
ra deixou este apelo: “Peço às pessoas para ajudarem a 
minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais novo e os outros 
membros da minha família. Por favor, ajudem-me a sair 
daqui, implorando para que me tratem com compaixão. 
Peço ajuda ao Governo, para que tenha pena de mim e me 
tire desta situação tão difícil. Obrigada.”

Oremos: Peçamos pela libertação de Leah Sharibu e de todas 
as outras vítimas, entre elas muitas jovens, raptadas e ainda 
em cativeiro às mãos do Boko Haram.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA: Padre Albert Toungoumalé-Baba

SÉTIMA  ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA  
SEGUNDA VEZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Não te afastes de mim, porque estou  
atribulado e não há quem me ajude.” (Sl 22,12)
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O Padre Albert Toungoumalé-Baba foi uma das 
muitas vítimas mortais num ataque à Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, na capital da 

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA, Bangui, em 1 de 
Maio de 2018.

A igreja foi atacada por um grupo de homens armados 
enquanto o Padre Albert celebrava a Missa em honra 
de São José, juntamente com alguns fiéis católicos. Os 
agressores lançaram granadas de mão para o meio dos 
fiéis, matando 16 pessoas, incluindo o próprio Padre Al-
bert, e ferindo cerca de outras 100.

O Padre Albert Toungoumalé-Baba foi um trabalhador 
incansável pela paz no seu país e acolheu milhares de 
refugiados na sua paróquia. Numa mensagem enviada 
anteriormente à Fundação AIS e aos seus benfeitores, 
suplicou: “O nosso país é uma terra ferida e necessita-
da. Por favor, rezem, rezem sem cessar por nós, assim 
como Jesus nos ensinou. Por favor, rezem todos os 
dias por nós!”

Oremos: Para que saibamos responder com generosi-
dade às súplicas dos nossos irmãos que sofrem. Para 
que rezemos “sem cessar” por eles, como nos pedia o 
Padre Albert.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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SOMÁLIA: Irmã Leonella Sgorbati

OITAVA ESTAÇÃO 

JESUS ENCONTRA AS 
MULHERES DE JERUSALÉM

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai  
antes por vós mesmas e pelos vossos filhos…” (Lc 23,28)
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Em 17 de Setembro de 2006, a Irmã Leonella 
Sgorbati, das Missionárias da Consolata, foi as-
sassinada por dois homens, que a alvejaram en-

quanto caminhava numa rua em Mogadíscio, capital 
da SOMÁLIA.

A Irmã Leonella regressava do hospital pediátrico local 
onde trabalhava como enfermeira, ao mesmo tempo 
que formava outros jovens para fazer o mesmo tra-
balho. As suas últimas palavras antes de morrer foram 
“Perdoo, perdoo, perdoo”.

Mohamed Mahamud, muçulmano e pai de quatro fil-
hos, que a acompanhava durante a curta viagem, ten-
tou colocar-se entre ela e as balas dos assassinos. 
Também ele foi morto, dando a vida ao tentar defender 
a religiosa.

Oremos: Pela Somália, um dos países de maior 
perseguição aos Cristãos. Por todos os que vivem a 
sua fé na clandestinidade e pelas intenções que levam 
no coração. 

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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PAQUISTÃO: Akash Bashir

NONA ESTAÇÃO 

JESUS CAI PELA  
TERCEIRA VEZ
- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Ele morreu por todos, a fim de que, os que vivem, não 
vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou.” (2 Cor 5,15)
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Akash Bashir era um jovem de 20 anos, um anti-
go aluno da Escola de Dom Bosco em Lahore, 
PAQUISTÃO, que deu a vida em 15 de Março de 

2015, salvando a sua paróquia de uma tentativa de at-
entado à bomba.

Ele era segurança voluntário na entrada da Igreja de São 
João, no distrito de Youhanabad, em Lahore, quando 
um indivíduo suspeito tentou entrar. Akash viu o cinto 
de explosivos à volta da sua cintura e impediu-o de en-
trar. Segundos depois, não conseguindo dissuadi-lo, at-
irou-se ao suspeito, que detonou o cinto de explosivos.

À custa da sua própria vida, conseguiu evitar que o ter-
rorista entrasse na igreja, salvando assim os fiéis católi-
cos que se tinham reunido para celebrar a Eucaristia.

Oremos: Pelos Cristãos do Paquistão que são tão du-
ramente discriminados pela sua fé e pela pobreza em 
que vivem.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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EGIPTO: Adeeb Nakhla

DÉCIMA ESTAÇÃO  

JESUS É DESPOJADO  
DAS SUAS VESTES

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam  
a minha túnica.” (Sl 22,19)
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Em Janeiro de 2019, Adeeb Nakhla, um cristão 
ortodoxo copta, foi raptado por um grupo afiliado 
ao Daesh na região do Sinai, EGIPTO. Desde então, 

não há notícias dele nem do seu paradeiro.

Nakhla, de 55 anos, viajava de Ismailia para Al-Arish, a 
fim de visitar familiares, quando um grupo de militantes 
islâmicos parou a carrinha em que ele viajava, 
exigindo ver os documentos de identidade de todos os 
passageiros, que indicam a religião dos seus portadores. 
Verificando que Nakhla era cristão, ordenaram-lhe que 
descesse do veículo e raptaram-no.

Dois anos antes, Nakhla tinha fugido de Al-Arish, 
como dezenas de outras famílias cristãs que foram 
forçadas a mudar-se para Ismailia ao receberem 
ameaças de morte.

Oremos: Pelo segurança e libertação de Adeeb Nakhla 
e por tantos cristãos perseguidos em paradeiro 
desconhecido.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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SRI LANKA: 196 cristãos assassinados no Domingo de Páscoa

DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO  

JESUS É PREGADO NA CRUZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Pilatos redigiu um letreiro e mandou  
pô-lo sobre a cruz. Dizia: ‘Jesus Nazareno,  
Rei dos Judeus.’” (Jo 19,19)
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No Domingo de Páscoa, 21 de Abril de 2019, três 
igrejas cristãs foram alvo de terroristas islâmicos 
no SRI LANKA. As três estavam cheias de fiéis que 

celebravam a festa da Ressurreição.

Morreram 114 pessoas no atentado à bomba na Igreja 
de São Sebastião, na cidade de Negombo, a norte da 
capital. Outros 27 morreram na Igreja protestante de 
Sião, em Batticaloa. A terceira explosão ocorreu na Igreja 
e Santuário de Santo António, no distrito de Kotahena 
da capital, Colombo, matando mais 54 pessoas.

Os jihadistas escolheram os seus alvos deliberadamente. 
A Igreja católica de Santo António em Colombo é uma 
das igrejas mais importantes do Sri Lanka e, ao mesmo 
tempo, é um santuário nacional visitado por milhares 
de pessoas, incluindo muitos não-cristãos.

Oremos: Por cada uma das famílias vítimas da barbárie 
terrorista. Que encontrem na Ressurreição do Senhor a 
esperança para seguir em frente.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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CHINA: Bispo Stefano Li Side

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO  

JESUS MORRE NA CRUZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.” (Lc 23,46)
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O Bispo Stefano Li Side, de Tianjin, na REPÚBLICA 
POPULAR DA CHINA, morreu em 8 de Junho de 
2019, aos 92 anos, ainda em prisão domiciliária.

O Bispo Li Side nunca vacilou na sua fidelidade à Santa 
Sé, e foi essa fidelidade que levou à sua detenção, em 
várias ocasiões, incluindo 17 anos em campos de tra-
balho forçado e o exílio numa remota aldeia nas mon-
tanhas, em prisão domiciliária, desde 1992.

As autoridades comunistas chinesas nem sequer per-
mitiram que tivesse um funeral ou enterro público num 
cemitério católico.

Apesar das dificuldades do seu exílio, muitos fiéis iam vis-
itá-lo. O Bispo Li Side viveu na pobreza e numa profunda hu-
mildade. Apelou sempre aos fiéis a respeitar as leis do país e 
a ajudar os pobres. Um verdadeiro testemunho de fé. 

Oremos: “A Igreja na China, sobretudo neste momen-
to, precisa da oração da Igreja universal. Convido, em 
primeiro lugar, todos os católicos chineses a continuar a 
intensificar a própria oração, sobretudo a Maria, Virgem 
forte. Mas também para todos os católicos do mundo 
rezar pela Igreja que está na China deve ser um compro-
misso: aqueles fiéis têm direito à nossa oração, precis-
am da nossa oração.” Bento XVI.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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IRAQUE: Padre Ragheed Aziz Ganni

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO  

JESUS É DESCIDO DA CRUZ

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Depois, disse ao discípulo: ‘Eis a tua mãe!’” (Jo 19,27)



33

Ragheed Ganni, de 35 anos, era padre católico 
do rito caldeu na Paróquia do Espírito Santo, no 
norte de Mossul, IRAQUE. Em 3 de Junho de 2007 

foi assassinado por agressores desconhecidos, homens 
armados que dispararam não só contra ele, mas também 
contra três dos seus sub-diáconos, BasmanYousef Daud, 
Wahid Hanna Isho e Gassan Isam Bidawed.

Depois de celebrar a Missa da tarde, o Padre Ragheed 
foi abordado por um dos seus assassinos que antes lhe 
tinha ordenado para fechar a igreja. Questionado sobre 
a razão por que não o tinha feito, respondeu: “Como 
posso fechar a Casa de Deus?” Depois de terem sido 
ordenados a converter-se ao Islão e de recusarem, os 
quatro homens foram mortos a tiro no local.

O Padre Ragheed foi um dos muitos padres que estudaram 
em Roma com a ajuda de uma bolsa de estudo da 
Fundação AIS. Embora pudesse ter continuado os estudos 
em Roma, decidiu regressar ao Iraque porque sentiu que 
o seu povo precisava dele. Uma das últimas cartas que 
escreveu foi para agradecer o apoio à Fundação AIS.

Oremos: Senhor, dá-nos sacerdotes como o Padre 
Ganni, santos, alegres e bem formados, que entreguem 
a sua vida ao serviço dos outros.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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CAMARÕES: Gerard Akiata Anjiangwe, seminarista

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO  

JESUS É COLOCADO  
NO SEPULCRO

- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

“Tomaram então o corpo de Jesus e  
envolveram-no em panos de linho…” (Jo 19,40)
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Gerard Anjiangwe, de 19 anos, foi morto a sangue 
frio por um grupo de soldados, em 4 de Outubro 
de 2018, à porta da igreja paroquial de Santa 

Teresa, em Bamessing, uma pequena cidade perto de 
Ndop, no departamento de Ngo-Ketunjia, no nordeste 
dos CAMARÕES.

Após o fim da Missa, e enquanto Gerard e outros fiéis 
católicos estavam do lado de fora da igreja, um camião 
do exército de Ndop avançou e parou ao fundo da 
estrada que leva à igreja. Alguns dos soldados saíram 
do veículo e começaram a disparar.

Enquanto a maioria dos fiéis se refugiou na sacristia, 
barricando a porta, Gerard Anjiangwe atirou-se para 
o chão, rezando o terço. Depois de o interrogarem, os 
soldados ordenaram-lhe que se ajoelhasse e dispararam 
três vezes para a nuca, matando-o instantaneamente.

Oremos: A Nossa Senhora por tantos cristãos que se 
abandonam a Ela no momento da sua morte. Leva-os 
directamente para o Céu, Santa Mãe de Deus.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.
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Aleluia!
Percorremos nesta Via Sacra a sementeira do Amor. 
Para muitas pessoas significa perder a vida. No 
entanto, é o triunfo da Verdade. São as palmas que 
honrarão o caminho da Paixão e que em cada dia nos 
convidam a viver com absoluta entrega a vida em 
nome do Senhor. ¡Hossana ao filho de David!

ORAÇÃO PELOS  
CRISTÃOS PERSEGUIDOS 
Pai Misericordioso, 
agradecemos-Te por tantas testemunhas e mártires 
do nosso tempo.
Através da sua vida e morte, demonstraram corajosa-
mente a sua lealdade ao Teu Nome. 
Concede-nos a força para professar a nossa fé sem 
medoe testemunhá-la através da compaixão e de 
actos concretos de amor.
Pai Celestial, 
pedimos-te por todos os Cristãos perseguidos, 
e por todas as pessoas que sofrem necessidades es-
pirituais ou materiais, bem como pelos perseguidores.
Que eles possam sentir o Teu amor incondicional e 
misericordioso. 
Abençoa-os e abençoa o nosso trabalho em favor da 
Igreja perseguida. 
Ámen.
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A Fundação AIS é o secretariado português da organ-
ização internacional Aid to the Church in Need (ACN), uma 
fundação pontifícia que foi iniciada pelo Padre Werenfried 
van Straaten no Natal de 1947. A pedido do Santo Padre aju-
da os Cristãos onde quer que eles se encontrem persegui-
dos, refugiados ou ameaçados por causa da sua fé.

Para além da sede na Alemanha, existem secretariados 
em 23 países espalhados pela Europa, América e Aus-
trália. Anualmente apoiamos cerca de 5.000 projectos 
pastorais e de emergência humanitária em mais de 145 
países. Missionários, sacerdotes, leigos, religiosas e cate-
quistas dependem do apoio da Fundação AIS para sub-
sistirem e poderem levar uma mensagem de esperança 
aos que mais precisam.

Para chegar a estes milhares de cristãos que nos pedem 
ajuda diariamente, a Fundação AIS recorre a campanhas 
de angariação de fundos, junto dos seus benfeitores 
através de várias formas: relatórios, boletins, e-newslet-
ters, folha de oração mensal, artigos em jornais, crónicas 
na rádio, programas de televisão e inúmeros eventos.

Em Portugal, a Fundação AIS começou em 1995, com a 
abertura de um secretariado em Lisboa e, mais tarde, uma 
casa em Fátima, em Évora e recentemente em Almada. 
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Para mais informações, contacte a Fundação AIS e ser-
lhe-á enviada documentação gratuita.

Tel.: 217 544 000 | apoio@fundacao-ais.pt
 www.fundacao-ais.pt

IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8
SWIFT/BIC: BKBKPTPL, Bankinter

SEDE LISBOA
FUNDAÇÃO AIS

R. Prof. Orlando Ribeiro, 5 D
1600-796 LISBOA

DELEGAÇÃO FÁTIMA
Domus Pater Werenfried
Rua Francisco Marto, 205

2495-448 Fátima

DELEGAÇÃO ALMADA
Santuário do Cristo Rei

2800-058 Almada

DELEGAÇÃO ÉVORA
Igreja de Santa Clara

Rua Serpa Pinto
7000-537 Évora






