Relatório Refugiados
Novembro de 2021

Moçambique, Nigéria, Síria, Líbano

v idas nas nossas mãos…

Os números são trágicos!

São 82,4 milhões de refugiados
e deslocados em todo o mundo.
Cada um deles é uma vida
concreta que, neste momento,
está em risco. Todos eles
representam histórias de
perda, trauma e sofrimento.
Mas, mais do que números,
são vidas!

Nunca na história da humanidade
como agora, no início de 2021,
houve tantas pessoas deslocadas
à força devido à perseguição,
violação dos direitos humanos,
conflitos e pobreza extrema.
África teve o maior aumento de
deslocados internos e a Síria
continua a ser o país do mundo em
que um maior número de pessoas
se viram obrigadas a fugir de
suas casas.

Milhares de cristãos em África e
no Médio Oriente, perseguidos e
deslocados dependem do trabalho
social e pastoral da Igreja e a
Igreja depende de cada um de nós
para continuar a ajudá-los.

NÓS SOMOS A SUA
ESPERANÇA!…

https://youtu.be/nMXyFVop4_0

MOÇAMBIQUE

UMA HISTÓRIA DE
DOR E SALVAÇÃO
“O meu nome é Francisco Faustino
Francisco, mas chamam-me Chico.
Tenho 52 anos e cinco filhos.
Sou de Muidumbe, da Paróquia
do Sagrado Coração de Jesus,
Cheguei a Pemba em Dezembro…”

A

história do Chico é única, um
abismo irrepetível de tristeza. Desde 2017, Muidumbe,
província de Cabo Delgado, tem
sido alvo de grupos terroristas e
do extremismo islâmico. Morreram
mais de 3.300 pessoas e quase um
milhão foram deslocadas. O Chico
é um deles.
Muidumbe tinha quase 80.000 habitantes. Como recorda o Chico, foi atacada
por duas vezes: “No primeiro ataque,
duas pessoas foram brutalmente degoladas e houve casas incendiadas.
O segundo ataque, no final de Outubro
de 2020, foi mais violento. Os rebeldes
permaneceram na cidade durante mais
de dois meses. A cidade estava cheia de
terroristas. À noite vagueávamos pela
floresta, à procura de água e comida…
Sem comida nem água, a situação daqueles que fugiam era desesperada.

2

“Passaram-se dias e as nossas casas foram incendiadas e destruídas. Mandei
quatro dos meus filhos para casa de familiares. O mais velho, de 24 anos, ficou.
Quando as pessoas eram apanhadas a
tentar arranjar comida, eram mortas,
por isso disse ao meu filho para não ir
à cidade porque era muito perigoso.”

tragédia do desaparecimento da mãe.
A sua mãe, de 95 anos, que vivia com
uma irmã, desapareceu durante um
ataque: “Eu próprio fui à procura dela,
mas não encontrei nem corpo, nem
roupas. Ninguém sabia nada acerca
dela. Apercebi-me então que nunca
mais voltaria a ver a minha mãe.”

> Um dia, algumas pessoas conhecidas disseram-lhe que o seu filho
tinha sido degolado. Tinha saído
com um grupo de jovens e deparou-se com os terroristas. O Chico
foi procurar a mulher para lhe dar
a terrível notícia. Correram muitas lágrimas.

Depois de muitas preocupações, o
Chico reuniu-se com a mulher em
Pemba, onde agora vivem, enfrentando enormes dificuldades. Ele tentou reunir a família, mas em Pemba
as condições são difíceis e não tinham meios para manter os filhos
com eles. Têm de dormir ao ar livre,
num quintal, que uma bondosa mulher, a Rosalina, lhes cedeu, debaixo
de lonas de plástico para se protegerem da chuva. Os deslocados não
são os únicos que sofrem com os
traumas. A própria Rosalina não consegue dormir à noite. Ela vê e sente
esta enorme tristeza à sua volta…

Mas, no meio da tristeza e do medo,
este pai quis honrar o seu filho e enterrar o seu corpo. “Voltei à cidade à
noite e levei comigo a pá. Após duas
semanas, encontrámos o corpo já em
decomposição. A cabeça estava pendurada num poste ao lado do corpo
deitado no chão. Cheios de medo, escavámos uma sepultura enquanto um
de nós ficou de vigia. Retirei a cabeça
do poste e coloquei-a na sepultura.”
Para além dos crimes que testemunhou, da vida como deslocado e da
separação da família, o Chico viveu a

O Chico tem um sonho: construir
uma casa para viver com os quatro
filhos. “Já temos duas camas. Mais
tarde vou fazer um quarto, e um dia
espero ter uma casa para a minha
família. Isto é o que eu mais quero.”
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https://youtu.be/nl7q1z0GXBw

Com a ajuda de um projecto de microcrédito criado pelo Pe. Edegard
Silva, membro dos Missionários
de La Salette que também teve
de fugir de Muidumbe, o Chico
abriu uma pequena banca de rua:
“Vendo o dia todo. A cada dois, três,
quatro minutos, alguém aparece à
procura de sabão ou de outra coisa
qualquer. Estou ocupado desde que
o dia começa. É importante para
mim. Quando se está ocupado, os
traumas de guerra começam a diminuir e assim é possível superar as
dificuldades.”
A diocese criou também um grupo
de apoio psicossocial liderado 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.
> Muitos, como o Chico, perderam tudo. A sua generosidade
irá ajudá-los a sobreviver com
dignidade e a ganhar uma nova
esperança. Vamos ajudar?

NIGÉRIA

PESADELO
SEM FIM
Em Pulka, no
campo de deslocados internos,
há mais de 30
mil pessoas que
vivem em
condições
sub-humanas

N

os três estados mais afectados
da Nigéria - Borno, Adamawa
e Yobe - 1,8 milhões de pessoas - cristãos e muçulmanos foram
deslocados internamente e as violações dos direitos humanos são noticiadas todos os dias. Desde 2009,
mais de 30.000 pessoas foram mortas e mais de 2.000 mulheres e raparigas raptadas.
A Diocese de Maiduguri, no estado de Borno, não é apenas o local de origem do grupo terrorista
Boko-Haram, mas também o mais
atingido pelos seus ataques. Aqui,
foram destruídas mais de 200 igrejas,
25 escolas, 3 hospitais, 3 mosteiros e
casas. Alguns deles foram reconstruídos com a ajuda da Fundação AIS.
A maioria das pessoas afectadas
são mulheres e crianças.

Muitas testemunharam a cruel morte
dos seus maridos e filhos. Muitas foram violadas e exploradas. Algumas tiveram filhos dos terroristas, outras foram usadas como bombistas suicidas.
Todas estas provações deixaram a sua
marca. As vítimas revelam sinais de
exaustão, sofrem de depressão e stress
pós-traumático.

Em Pulka, a cerca de 100 km de
Maiduguri, há mais de 30.000 deslocados internos. Vivem em condições sub-humanas.
Uma mulher, com o olhar assustado,
contou à Fundação AIS que “à noite,
quando durmo, a maioria das vezes sonho que estou a ser atacada.
Sempre que a noite chega, fico com
muito, muito medo do Boko Haram.”
Apesar de tudo, a fé destes homens e
mulheres é inabalável.
Os Católicos estão principalmente
instalados num dos quatro campos existentes, o “campo Alfa”,
perto da Paróquia de São Paulo.
O Pe. Cristóvão, o pároco que aí apoia
estes milhares de deslocados, estima
que existam cerca de 14.000 católicos,
incluindo 9.000 crianças. “O problema
da falta de água é muito sério”, diz-nos. Muitas vezes, as pessoas têm de
percorrer um longo caminho para ir
buscar água. Mas esta água não é potável, por isso, muitas pessoas adoecem e morrem de cólera.
> A Fundação AIS quer construir
um furo com água potável acessível a todos. Vamos ajudar?

A NOSSA AJUDA CONCRETA
Integração social e assistência
espiritual, criação de actividades
de auto-sustentabilidade e ajuda de
emergência aos refugiados, em Pemba

Acesso à
educação escolar
para crianças e
jovens, em Pemba

Furo para
fornecer água
potável, em
Pulka

→ 147.000€

→ 18.000€

→ 14.000€
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SÍRIA

©ismaelmartinezsanchez/ACN

“POR FAVOR, NÃO
SE ESQUEÇAM
DE NÓS!”
PE. HUGO

Refugiados dentro do seu próprio país

E

m Alepo, na Síria, há centenas
de idosos quase ao abandono.
Eles são as vítimas esqueci-

das da guerra. O Pe. Hugo Alanis tem
como missão resgatá-los.
Chegou à Síria há 25 anos, no auge da
guerra. Agora está em Alepo e tem uma
missão muito especial: cuidar dos idosos que ficaram para trás.
Os combates cessaram agora em Alepo, mas a situação económica pouco
mudou. Neste momento, segundo dados oficiais, cerca de 90% da população da Síria vive abaixo do limiar da
pobreza. As pessoas tentam sobreviver com menos de um dólar por dia.
Há alimentos nos supermercados,
mas as pessoas não podem pagar
todos os bens de primeira necessidade, como o leite, porque os preços
são muito elevados. Além disso, devido às sanções é quase impossível
obter produtos do estrangeiro.
Quando chegou a Alepo, em resposta ao apelo do Bispo George Abou-Khazen, o Pe. Hugo assumiu a direcção pastoral da Igreja de Nossa
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Senhora da Anunciação, na parte
oriental da cidade. Era uma área que
tinha sido muito duramente atingida durante os combates e a maioria
da população já tinha abandonado
as suas casas.
O Pe. Hugo explicou-nos que
D. George achou que estava na altura
de começar a renovar a igreja e um pequeno centro paroquial, de forma a incentivar as pessoas a regressarem. Começaram em Abril de 2018 e o Pe. Hugo
está feliz com os resultados até agora.
“Foi significativo porque, no meio de
todas as ruínas à volta, havia algo
como um pequeno raio de luz para a
população local. Lentamente, começaram a regressar.”
Entre os que mais sofreram desde o
fim da guerra devastadora estão os
idosos e os doentes. Durante a guerra, muitas famílias que tinham filhos,
partiram por causa do serviço militar.
Mesmo agora, depois da guerra ter terminado na maior parte da Síria, o serviço militar obrigatório continua. Muitas famílias
preferem deixar o país, mas como resultado, os idosos, os doentes e os deficientes
são deixados para trás, sozinhos.

Os Missionários da Palavra Encarnada
estão a tentar aliviar o fardo da sua
terrível solidão.
“Estão muito sós. Visitamo-los e vemos
o que precisam. Começamos por lhes
dar medicamentos, e também fraldas
para doentes e idosos.”
> A par desta ajuda, o Pe. Hugo criou
o projecto “Refeições sobre rodas”
em que um grupo de voluntários
cozinha três dias por semana,
numa cozinha comunitária, por forma a fornecer refeições quentes a
estas pessoas em suas casas. Nos
outros três dias cozinham para as
outras pessoas que vivem e trabalham nos arredores.
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https://youtu.be/cI9vYisTgPo

Moufida Jallouf nem consegue imaginar
como seria a sua vida e a do seu marido
sem a ajuda da Fundação AIS.
Eles são um exemplo das dezenas
de beneficiários da campanha
“Refeições sobre rodas”.

Muitos dos idosos que vivem nessa zona estão a receber esta ajuda,
incluindo Moufida Jallouf e o seu
marido Mousa, que fugiram numa
ambulância através de um corredor
humanitário, para Alepo. Tornaram-se,
deslocados internos: refugiados dentro do seu próprio país.
O seu marido, que está gravemente
doente e incapaz de andar, sentou-se
ao seu lado durante a breve visita da
Fundação AIS à sua casa, juntamente com o Pe. Hugo. Moufida recordou
como os grupos terroristas invadiram
a sua aldeia.

> “Agora, não temos dinheiro nem
sequer para as necessidades básicas da vida, por isso, graças a
Deus, a Igreja está a ajudar-nos.
Queremos agradecer aos benfeitores da Fundação AIS por apoiarem
a Paróquia de Nossa Senhora da
Anunciação, para que possamos
sobreviver”, acrescenta Moufida.
O trabalho a realizar é imenso e a situação
poderia parecer absolutamente desesperada, mas o Pe. Hugo não baixa os braços.

“Graças a Deus, temos sido capazes
de ajudar muitas famílias, e por isso
apelamos ‘por favor, não se esqueçam de nós’. Graças à vossa ajuda,
podemos continuar a desempenhar a
nossa missão no apoio à comunidade cristã, aqui em Alepo, na Síria, no
Médio Oriente. É uma ajuda imensamente preciosa. Tudo o que puderem
continuar a contribuir terá um enorme
significado, especialmente para estas
pessoas, que perderam tudo”, conclui
o Pe. Hugo.
Estes voluntários
fazem verdadeiros milagres.
Vamos ajudar?

“Entraram na nossa aldeia e impuseram a lei islâmica da Sharia. Não
podíamos ir à igreja. Não podíamos
estar à porta nem à janela; por outras palavras, não podíamos ser
vistos. Eles tiraram-nos o nosso sustento, o nosso dinheiro e as nossas
casas. Também não nos deixavam
tocar o sino da igreja, mas continuámos a rezar e a fazer o sinal da
cruz em privado, dentro das nossas casas.”

A NOSSA AJUDA CONCRETA
Refeições quentes
para 100 idosos
durante 1 ano,
em Alepo

Catequese e actividades
para jovens, a fim de
motivá-los e fortalecer
a fé, em Alepo

Ajuda de subsistência e
médica para as famílias
refugiadas durante 6
meses, em Alepo

→ 17.000€

→ 6.700€

→ 91.800€
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https://youtu.be/UlmpB4eFgeU

LÍBANO

“AINDA
ESTAMOS
VIVOS…”
Majed, um jovem
cristão sírio
“refugiado como
o Menino Jesus”…

T

em 12 anos e vive com os pais
em Zaleh, no Vale de Bekaa. É
um refugiado sírio no Líbano.
É apenas um entre os cerca de milhão e meio de sírios que nos últimos
10 anos passaram a fronteira para o
Líbano, fugindo de um país em guerra
onde sobreviver todos os dias é cada
vez mais difícil. Mas o Líbano está
também em profunda crise, a qual se
agudizou após a explosão no porto de
Beirute em Agosto de 2020. A história
da família de Majed é um exemplo da
situação dramática em que se encontram tantas famílias, tantos cristãos
neste país.
A fronteira entre o Líbano e a Síria separa
dois países mas não a tragédia que desespera pessoas, famílias. De ambos os
lados da fronteira há relatos semelhantes de pobreza, fome, de miséria absoluta. Se para os Libaneses a vida se transformou num tormento, com a economia
destruída, que leva já famílias a procurar
comida até nos caixotes do lixo, imagine-se como será para os refugiados sírios que procuraram abrigo neste país…
Fizeram-no já em desespero, depois de
terem visto o seu país mergulhado numa
guerra, com grupos terroristas matando,
destruindo e perseguindo as minorias
religiosas como os Cristãos.
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Muitos não aguentaram e fugiram.
O Líbano era o país mais próximo, o caminho mais curto para muitas famílias
que partiram muitas vezes apenas com
a roupa que traziam vestida.
A cidade de Zaleh, no Vale de Bekaa, tornou-se numa pátria emprestada para
milhares de cristãos sírios. Foi aí que
Basman Abboud se refugiou com os seus
três filhos e a mulher. O filho, Majed, tinha apenas 3 anos quando fugiram. Apenas conhece da Síria aquilo que os pais lhe
contam. “Agora vivo com a minha família
no Líbano, mas o meu pai diz-me que somos
originários da Síria e que a nossa verdadeira
casa está lá”, explica Majed à Fundação AIS.
Majed já ouviu vezes sem conta o pai contar como foram aflitivos os últimos dias
antes de se terem feito ao caminho. “Pelo
menos 50 pessoas da nossa aldeia morreram em seis meses, enquanto outras foram
raptadas… Aguentámos durante um ano,
vivendo um inferno, sem trabalho, sem
electricidade, sem escolas, sem comida…”
Basman Abboud, nunca conseguirá esquecer. “Atacaram-nos com armas, apesar de
estarmos completamente indefesos. Mataram 15 jovens e incendiaram cinco casas.
Todos fugiram. Corremos, juntamente com
todos os outros, sem levar nada connosco,
excepto as roupas que trazíamos vestidas…”

Quando chegaram ao Vale de Bekaa devem ter estranhado o silêncio, a ausência do estralejar das balas, das bombas,
o cheiro da pólvora, a ausência de gritos, de dor… Apenas lágrimas. Os refugiados sírios, os cristãos que fugiram
para o Líbano, levaram as mãos vazias.
Sem nada, as suas vidas teriam de recomeçar. Majed era apenas uma criança de 3 anos de idade. Não se apercebeu certamente da aflição dos pais.
Foram à procura de um familiar, refugiado como eles, que tinha chegado ao
Líbano meses antes. Abriu-lhes a porta de uma casa. Era um abrigo para 15
pessoas. Dormiam por turnos, pois não
havia quartos que chegassem, nem camas, nem cadeiras, nada. Foi então que
ouviram falar no apoio que a Igreja Católica estava a prestar aos refugiados.
“O que nos teria acontecido sem esta
ajuda da diocese?”, pergunta o pai de
Majed. Foi uma ajuda preciosa.
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É raro o dia em que o Arcebispo
D. Darwish, não vai à “Mesa da
Misericórdia de São João” servir
ele próprio os mais pobres da
comunidade, em Zaleh.

Ao fim de algum tempo, de alguns meses, Basman Abboud conseguiu trabalho
e levou a família para uma casa pequena, de dois quartos. Mas o dinheiro não
chegava para todas as despesas: o aluguer da casa, o custo da electricidade, a
compra dos alimentos… De novo, a ajuda da Igreja revelou-se providencial.

Majed e a sua família beneficiam desta
ajuda. “Estamos vivos e estamos gratos
por todos os que têm sido tão bons para
nós”, diz Basman Abboud, sabendo que
a sua família está outra vez numa encruzilhada. “Se os Libaneses não têm trabalho e enfrentam uma situação tão difícil, então o que se pode dizer de nós?”

O projecto ‘A Mesa da Misericórdia de
São João’, promovido por D. Darwish,
com o apoio da Fundação AIS, oferece
refeições a refugiados sírios que vivem
no Líbano e agora também a famílias
libanesas que caíram na mais absoluta
pobreza. No início do projecto, em 2015,
começaram por providenciar 500 refeições quentes por dia aos refugiados sírios. No ano seguinte, já eram 1000 refeições quentes, distribuídas também aos
Libaneses que, de outra forma, teriam
dificuldade em alimentar-se a si próprios
e às suas famílias.

Majed tem agora 12 anos. Refugiado
no Líbano, ele próprio pode agora
contar a sua história quase com as palavras emprestadas ao pai. Não fala
de guerra como ele, mas sim de uma
vida de inferno, onde as pessoas sobrevivem apenas graças à generosidade dos outros.

“Às vezes, a minha família fica triste e
sente-se nostálgica. E também há lágrimas quando o papá nos diz que uma
vez tivemos uma bela casa, com luz e
espaçosa, mas agora tudo desapareceu.”, partilha Majed.
Falta pouco para o Natal. Majed sabe que os
tempos estão difíceis, mas ainda não desistiu. A esperança é mesmo a última a morrer.
“Tornei-me um refugiado, tal como o
Menino Jesus, que também teve de fugir
com os pais. O meu desejo é que as pessoas pensem nas famílias como a minha
e ajudem os refugiados a ter esperança
num futuro melhor.”
Majed e todos os refugiados precisam de nós. Vamos ajudar?

> Os números actuais revelam que,
mais do que nunca, as pessoas continuam a necessitar de ajuda. Actualmente, a cozinha serve uma média
de 1.500 refeições por dia. São 900
refugiados sírios e 600 libaneses que
são alimentados com a sua ajuda!

A NOSSA AJUDA CONCRETA
Refeições quentes por dia e acompanhamento
espiritual para 1.500 refugiados sírios e libaneses
locais, em Zaleh, no Vale de Bekaa.

→ 700.000€
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Fundação AIS proporciona apoio espiritual, abrigo e alimento aos deslocados e refugiados
cristãos, e promove a educação de crianças e jovens, através da Igreja local, em África e no
Médio Oriente.

Ajudamos a curar as feridas do corpo,
mas também as da alma, através dos
sacramentos, da Palavra de Deus e do
Seu amor, que lhes são proporcionados
por aqueles em quem Deus confiou
para continuar a Sua obra entre nós.

As religiosas, os sacerdotes, os missionários e todos os voluntários
da Igreja assistem aos mais necessitados, traumatizados, oprimidos
e famintos, dando-lhes esperança num futuro melhor. Desde a
distribuição de cabazes alimentares e medicamentos, apoiando a
integração social, dando assistência espiritual, promovendo abrigo…
a Igreja mostra-lhes que está presente e que eles não estão sós!

“Nos seus rostos, somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo faminto, sedento, nu,
doente, forasteiro e encarcerado que nos interpela. Se O reconhecermos, seremos nós a
agradecer-Lhe por O termos podido encontrar, amar e servir.
Mensagem para o 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado

Nós Somos
a Sua Esperança!

©ismaelmartinezsanchez/ACN

A sua ajuda é
fundamental para dar
dignidade e manter
viva a fé e a esperança
de milhares de
irmãos refugiados.

FICHA TÉCNICA
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Por favor, não deite fora este
relatório. Partilhe-o com alguém,
deixe-o na sua paróquia ou
noutro local. OBRIGADO.
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São vidas nas
nossas mãos…

