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Calendário de Quaresma

“Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida pelos seus amigos.”
 (Jo 15,13)

Durante a Quaresma e a Páscoa, a Fundação AIS (Ajuda à Igreja 
que Sofre) tenciona honrar e recordar aqueles que heroicamente 
ofereceram a sua vida por Deus e pelos seus irmãos. Não estamos a 

investigar o passado ou tempos distantes. Todos os testemunhos são do 
séc. XXI. Aqui e agora somos testemunhas da dedicação dos nossos irmãos 
e irmãs na fé. Poderia haver muitos mais, que não incluímos por razões de 
espaço. Este calendário é um pequeno sinal da nossa gratidão e admiração.

Muitos deles sofreram um martírio de sangue defendendo ou manifestando publicamente 
a sua fé cristã. No Iraque, Síria, Iémen, Burkina Faso, Nigéria, Índia ou Somália, ser cristão 
pode significar a morte – ainda hoje, em 2020 – às mãos de extremistas. Outros, sabendo 
que estavam a colocar a sua vida em perigo, optaram por ficar, vivendo uma caridade 
heróica. Quer ajudando os mais necessitados quer lutando contra a injustiça por amor a 
Cristo, os sacerdotes e religiosas assassinados – no Haiti, no México ou em El Salvador, por 
exemplo – sabiam que estavam a arriscar a sua vida.

Todos eles poderiam ter-se mudado para terras mais pacíficas, mantendo o silêncio sobre 
a sua fé, emigrado para outro país, desviando o seu olhar da corrupção e da injustiça, 
evitando as regiões mais perigosas, as que foram invadidas pela guerra, pela negligência e 
pela indiferença humana. Em vez disso, escolheram seguir o Mestre, carregar a cruz todos 
os dias, acompanhar os seus irmãos e levar o amor de Deus a essas terras.

Esta Quaresma queremos recordá-los e honrá-los, como também muitos outros que, 
nos bastidores e em silêncio, deram as suas vidas. Tentámos dar-lhes nomes e rostos. 
Alguns nunca estarão na Lista dos Santos. Em alguns casos, não sabemos quem são. Mas 
todos são exemplos que podem aumentar a nossa dedicação e amor pelos outros. Na 
sua carta apostólica Maiorem Hac Dilectionem, o Papa Francisco escreveu: “São dignos de 
especial consideração e honra aqueles cristãos que, seguindo mais de perto as pegadas 
e os ensinamentos do Senhor Jesus, ofereceram de forma voluntária e livremente a vida 
pelos outros”, perseverando “até à morte neste propósito.” 

No calendário incluímos sacerdotes, religiosas e leigos que foram raptados, desapareceram 
ou foram presos por seguirem Cristo. Em particular nestes dias encorajamos todos a unir-
se para rezar com fé pela sua rápida libertação em todo o mundo. Não podemos esquecê-
los. “Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros; se um membro é 
honrado, todos os membros participam da sua alegria.” (1 Cor 12,26)



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 dioce-
se, num país marcado pelo pluralismo religioso. No total, 60% da população é muçulma-
na, 10% católica, 10% protestante e cerca de 20% ainda segue as religiões tradicionais afri-
canas. Outras fontes falam de 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.

Quarta-feira de Cinzas, 26 de Fevereiro

Diálogo
Padre Simeón Yampa
Burkina Faso 

y 
Oremos

Pela paz no Burkina Faso, para que os Cristãos sejam luz nessa busca do en-
tendimento e da convivência pacífica. Rezemos também pelos familiares das 
vítimas e pela conversão dos terroristas.
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Em 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 muçul-
manas 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 víti-
mas 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 Ca-
tólica. “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 ter 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 re-
giões mais remotas do mundo. Em 2018, a Fundação AIS ajudou na formação e apostolado reli-
gioso de cerca de 11.046 religiosas católicas, ou seja, cerca de uma em cada 60 em todo o mundo. 

Quinta-feira, 27 de Fevereiro

Piedade
Missionárias da Caridade
Iémen 

Irmã Anselm, da Índia

Irmã Judith, do Quénia

Irmã Margarita, do Ruanda

Irmã Reginette, do Ruanda

y 
Oremos

Pela minoria cristã no Iémen, onde nos últimos anos, sunitas, jihadistas e com-
batentes tribais entraram em conflito, deixando o país mais pobre do Médio 
Oriente num estado de guerra civil permanente. 
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Em 26 de Julho de 2016, logo após celebrar a Missa, o Padre Hamel, de 85 anos, foi assas-
sinado 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, Sata-

nás!”, “Afasta-te de mim, Satanás!”

Quando os seus dois assassinos irromperam pela igreja, o Padre Hamel tinha acabado de cele-
brar 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 muçul-
manos e judeus que residiam na zona. Depois do seu assassinato multiplicaram-se os encon-
tros 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 22 segundos, em 
algum lugar do mundo, pelas intenções dos benfeitores da Fundação AIS que ofereceram os 
Estipêndios. Em 2018 foram celebradas 1.421.001 Missas em todo o mundo.

Sexta-feira, 28 de Fevereiro

Santidade
Padre Jacques Hamel
França 

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 dia-
a-dia da sua vida comum. 
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Em 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 assassina-
do 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, pou-
co 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 remon-
tam 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.

Sábado, 29 de Fevereiro

Fé
Bispo Luigi Padovese
Turquia 

y 
Oremos

Pela fidelidade a Cristo e à sua Igreja dos Cristãos na Turquia e em todo o mundo. 
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Em 31 de Outubro de 2010, durante a Missa Dominical, o Padre Wassim Sabih (Waseem 
Sabeeh Al-kas Butros), de 27 anos, e o Padre Thaier (Thaer Saad-alla Abdal), de 32 
anos, foram assassinados durante um ataque terrorista islâmico na catedral siro-ca-

tólica de Bagdade, capital do IRAQUE.

Os seus cinco assassinos também dispararam sobre a comunidade, matando muitos fiéis 
e gritando “Allahu Akbar!” antes de se fazerem explodir com cintos-bomba e demonstran-
do de várias formas o seu ódio à fé cristã.

As últimas palavras do Padre Thaier foram: “Matem-me se quiserem, mas deixem os fiéis 
em paz!”

Além dos dois padres iraquianos, 46 dos fiéis católicos também foram assassinados.

A nossa ajuda: Como resultado da perseguição nos últimos anos, muitos cristãos ira-
quianos abandonaram o seu país. Ao mesmo tempo, há muitas famílias ainda à espera 
de poder reconstruir as suas comunidades. Desde a expulsão dos terroristas da Planície 
de Nínive, a Fundação AIS tem estado muito envolvida neste trabalho e, até ao momento, 
já foram reconstruídas cerca de 14.723 casas. Apoiamos também projectos como a reno-
vação do jardim infantil e da escola primária de Nossa Senhora de Mossul – que também 
foi parcialmente destruída – incentivando assim os Cristãos iraquianos a regressar às suas 
antigas casas e a manter viva a fé cristã no país.

Domingo, 1 de Março

Generosidade
Padre Wasim Sabieh e Padre Thaier Saad Abdal

Iraque 

y 
Oremos

Pela minoria cristã no Iraque, que há décadas que sofre ainda mais do que a 
restante população as guerras e os conflitos que continuam a destruir o país. 
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O Padre James Mukalel, de 39 anos, morreu na noite de 30 de Julho de 2009, 
quando regressava à sua paróquia depois de celebrar o funeral de um paro-
quiano idoso, e de visitar várias famílias e um convento na cidade de Thotta-

thady, no sul da ÍNDIA. Pertencia à Diocese de Tellichery, mas na altura trabalhava na 
Diocese de Belthangady.

O seu corpo foi encontrado às 6h da manhã seguinte, junto à berma da estrada, não 
muito longe da sua mota, nos arredores de Mangalore, no estado de Karnataka. Havia 
indícios de que tinha sido estrangulado. Um ano antes, mais de 20 igrejas cristãs ti-
nham sido atacadas por fundamentalistas hindus. O seu bispo rejeitou a sugestão de 
que ele fora vítima de um assalto.

“O sangue do Padre James não terá sido derramado em vão. Servirá a Igreja Cató-
lica e a sua missão na Índia. Rezemos a Deus por justiça e protecção”, disse o bispo 
no seu funeral.

A nossa ajuda: O trabalho iniciado pelo Padre Mukalel continua até hoje. Desde o 
ano de 2011 que a Fundação AIS apoia a formação de 1493 pessoas – catequistas, 
padres, religiosas e jovens – na Diocese de Belthangady, na Índia.

Segunda-feira, 2 de Março

Inocência
Padre James Mukalel
Índia 

y 
Oremos

Pelos Cristãos nos estados da Índia onde sofrem discriminação, pela conversão 
dos radicais hindus e pela aplicação justa das leis por parte dos governos.
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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 regressavam 
de uma procissão em honra da Virgem Maria. Separaram 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 co-
munidade católica local durante muitos anos e outros dois eram catequistas na 
comunidade. A impressão dada foi que os agressores tinham como alvo deliberado 
os líderes da comunidade.

Os terroristas permitiram que as crianças do grupo escapassem, mas assassinaram os 
quatro adultos e destruíram a estátua da Virgem Maria.

A nossa ajuda: Os catequistas são pilares no trabalho da Igreja local no Burkina Faso. 
Desde 2018 que tem havido ataques sistemáticos contra cristãos na região do Sahel. 
Muitos destes cristãos são testemunhas heróicas da sua fé nas suas comunidades. 
Em 2018, a Diocese de Dori pediu ajuda à Fundação AIS para nove casais, todos cate-
quistas, que tinham sido forçados a fugir da sua cidade natal, uma vez que se tornara 
demasiado perigoso permanecer. A um nível mais alargado, a Fundação AIS também 
apoiou a formação de 1605 catequistas em África.

Terça-feira, 3 de Março

Entrega
Quatro catequistas assassinados
Burkina Faso 

y 
Oremos

Pelos catequistas e pelos sacerdotes, religiosos e leigos que, com valentia, teste-
munham publicamente a sua fé em Jesus Cristo, ao ponto de entregar a vida.
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Em 25 de Agosto de 2008, por ocasião da onda de violência desencadeada por ra-
dicais hindus, o Padre Bernard Digal, da Arquidiocese de Cuttack-Bhubaneshwar, 
em Orissa (agora renomeada Odisha), na ÍNDIA, foi atacado e espancado, de for-

ma tão grave que morreu no hospital cerca de um mês depois, em 28 de Outubro, 
devido aos graves ferimentos que tinha sofrido na cabeça.

Ao longo da sua vida, o Padre Bernard demonstrou determinação e coragem em tes-
temunhar e, finalmente, em morrer por Cristo. Morreu num verdadeiro espírito cris-
tão, tendo perdoado os seus inimigos e perseguidores imediatamente após o ataque. 
O Padre Bernard foi o primeiro padre a ser assassinado na campanha de violência 
anti-cristã em Orissa.

A nossa ajuda: No ano de 2008, o estado de Odisha sofreu um dos mais terríveis sur-
tos de perseguição dos últimos tempos. Mais de 4500 casas cristãs e 250 igrejas foram 
queimadas e destruídas. Acredita-se que mais de uma centena de pessoas tenham 
sido assassinadas nos ataques. A Fundação AIS tem ajudado na construção e recons-
trução de várias igrejas e outros edifícios importantes em Odisha, incluindo o centro 
paroquial de Birmitrapur e uma casa de formação missionária. Em 2018, a Fundação 
AIS ajudou na construção de cerca de 71 igrejas e capelas em toda a Índia.

Quarta-feira, 4 de Março

Perdão
Padre Bernard Digal
Índia 

y 
Oremos

Pelas vítimas dos ataques aos Cristãos no estado de Orissa, em 2008. Que o 
sangue derramado continue a ser semente de novos cristãos.
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Em 5 de Fevereiro de 2006, Andrea Santoro, um padre italiano, foi assassinado 
na sua própria Igreja de Nossa Senhora, em Trebisonda, TURQUIA (uma cidade 
no Mar Negro), enquanto rezava, pouco depois de ter celebrado a Eucaristia. Foi 

alvejado duas vezes nas costas por um jovem, de 16 anos, que gritou “Allahu Akbar!” 
enquanto disparava contra ele. O seu assassino admitiu ter agido por vingança devi-
do à caricatura de Maomé, publicada pouco tempo antes na imprensa ocidental.

O Padre Santoro tinha sido ordenado em Roma em 1970 e vivia na Turquia desde o 
ano 2000, onde trabalhava com empenho para promover o diálogo entre Cristãos e 
Muçulmanos.

A nossa ajuda: A Turquia e o Líbano, enquanto países limítrofes da Síria, receberam 
um grande número de refugiados sírios e iraquianos, muitos dos quais são cristãos. 
Partindo do princípio de que a situação nos seus países de origem melhore, espera-se 
que possam regressar a casa. Entretanto, há alguns anos que a Fundação AIS apoia 
projectos de ajuda de emergência em favor destes refugiados, incluindo o projecto de 
alimentação “Mesa de S. João, o Misericordioso” no Líbano.

Quinta-feira, 5 de Março

Vocação
Padre Andrea Santoro
Turquia 

y 
Oremos

Pela Igreja na Turquia, por tantos refugiados acolhidos e pelos que impedem 
com violência o entendimento entre Cristãos e Muçulmanos.
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Ragheed Ganni, de 35 anos, era padre católico do rito caldeu na Paróquia do Espíri-
to 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, Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho e 
Gassan Isam Bidawed.

Depois de celebrar a Missa da tarde, o Padre Ragheed foi abordado por um dos seus as-
sassinos 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.

A nossa ajuda: São vitais para o trabalho da Igreja em todo o mundo padres católicos 
bem formados, com uma visão católica verdadeiramente universal. O Padre Ragheed foi 
um dos muitos sacerdotes que a Fundação AIS ajudou, e continua a ajudar, na sua forma-
ção. Em 2018, a Fundação AIS financiou 406 bolsas de estudo para os padres estudarem 
na Europa, na Ásia e na América do Sul.

Sexta-feira, 6 de Março

Compromisso
Padre Ragheed Aziz Ganni
Iraque 

y 
Oremos

Senhor, dá-nos sacerdotes como o Padre Ganni, santos, alegres e bem forma-
dos, que entreguem a sua vida ao serviço dos outros.
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Evarist Mushi, um padre católico de 55 anos, foi assassinado às 7h da manhã de 
Domingo, 17 de Fevereiro de 2012, na ilha de Zanzibar, na TANZÂNIA.

Tinha acabado de chegar à catedral de São José, em Zanzibar (uma ilha com uma es-
magadora maioria muçulmana que faz parte da Tanzânia), para celebrar Missa. Estava 
a sair do carro quando dois indivíduos passaram por ele de mota. Foi alvejado três 
vezes à queima-roupa pelo pendura mesmo antes de sair do carro.

O ano de 2012 foi muito difícil para os Cristãos em Zanzibar. Três igrejas católicas fo-
ram queimadas e várias igrejas protestantes sofreram a mesma sorte.

A nossa ajuda: Apesar das tensões, em muitos casos originadas por grupos do exte-
rior, há geralmente uma coexistência pacífica entre as várias religiões na Tanzânia. A 
fé cresce e há muitos seminaristas num país que sofre muitas carências materiais. A 
Fundação AIS está actualmente a apoiar 244 seminaristas das sete dioceses da Tanzâ-
nia. Em 2018, apoiámos a formação de 11.817 seminaristas em todo o mundo.

Sábado, 7 de Março

Paz
Padre Evarist Mushi
Tanzânia 

y 
Oremos

Pelas vocações na Tanzânia e em todo o continente africano, para que 
sejam santas e bem formadas. Senhor, ajuda os formadores e os jovens no 
seu discernimento. 
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Em 7 de Fevereiro de 2017, cinco homens armados entraram no convento das Irmãs 
Franciscanas de Maria Imaculada, em Karangasso, MALI.

Um transportava uma catana e os outros tinham armas. Roubaram a ambulância 
pertencente ao dispensário e os computadores, e raptaram uma das quatro irmãs, 
a superiora, Irmã Gloria Cecilia Narváez, que trabalhava na paróquia há seis anos, 
cuidando de crianças órfãs e disponibilizando apoio e formação prática às mulhe-
res locais.

A Irmã Gloria tem 56 anos e é superiora de uma comunidade composta por três irmãs 
colombianas e uma do vizinho Burkina Faso. Elas têm trabalhado na capela missio-
nária na região de Sikasso, a cerca de seis horas de viagem do sudeste de Bamako, 
capital do país. Ao todo, a Irmã Gloria trabalhou 12 anos no continente africano, seis 
no Benim e os outros seis no Mali.

A nossa ajuda: Muitas congregações religiosas em África estão envolvidas em pro-
jectos para o desenvolvimento das mulheres, por vezes em situações tão perigosas 
como as que a Irmã Gloria enfrentou. Em 2018, a Fundação AIS apoiou a formação e 
o apostolado de 3470 religiosas em África.

Domingo, 8 de Março

Força
Irmã Gloria Cecilia Narváez
Mali 

y 
Oremos

Pela saúde e a libertação da Ir. Gloria, e por tantas pessoas que trabalham pela 
promoção e o desenvolvimento da mulher no continente africano. 
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Em 17 de Setembro de 2006, a Irmã Leonella Sgorbati, das Missionárias da Con-
solata, foi assassinada por dois homens, que a alvejaram enquanto caminhava 
numa rua em Mogadíscio, capital da SOMÁLIA.

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

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

A nossa ajuda: A Somália é um dos países onde os Cristãos enfrentam a pior perse-
guição. São forçados a viver a sua fé em segredo. Há muitos grupos terroristas islâmi-
cos no país. Às vezes, a melhor maneira, e até a única, de ajudar os nossos irmãos e ir-
mãs perseguidos nestas situações é não os esquecer, mas recordar as suas intenções 
diariamente nas nossas orações.

Segunda-feira, 9 de Março

Perdão
Irmã Leonella Sgorbati
Somália 

y 
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. 
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Fransiskus Madhu, Missionário do Verbo Divino, nascido em 1976 e indonésio por 
nacionalidade, foi assassinado na Diocese de Tabuk, no norte das FILIPINAS, em 
1 de Abril de 2007. O Padre Fransiskus estava na aldeia de Mabugtot, na escola 

primária, onde tinha terminado algumas actividades pastorais e se preparava para 
celebrar a Missa de Domingo de Ramos.

Tinha acabado de vestir os paramentos, pronto para celebrar a Missa da Vigília, quan-
do quatro homens o abordaram. Um deles estava armado e alvejou-o. Este mesmo 
homem já tinha ameaçado o missionário poucas horas antes de o matar.

O Padre Fransiskus tinha professado os seus votos perpétuos na Sociedade do Verbo 
Divino em 2003 e tinha sido ordenado padre em 2004.

A nossa ajuda: O trabalho realizado por missionários católicos em tantas regiões do 
mundo é único. Eles vão para lugares que são muitas vezes inacessíveis e sem in-
fraestruturas, lugares onde ninguém mais está disposto a ir. Eles levam a Palavra e a 
Eucaristia, e também aconselham e apoiam a comunidade, muitas vezes defendendo 
o povo perante a injustiça social. A formação destes futuros missionários é vital. A 
Fundação AIS apoia o trabalho de muitos missionários e jovens leigos empenhados, 
ajudando-os a proclamar o Evangelho. Em 2018, um em cada dez padres foi apoiado 
pela Fundação AIS, num total de 40.569, em todo o mundo.

Terça-feira, 10 de Março

Coragem
Padre Fransiskus Madhu
Filipinas 

y 
Oremos

Pelos missionários, que permanecem junto do seu povo nos lugares mais 
recônditos e por vezes perigosos, nas Filipinas e em todo o mundo, quando 
todas as organizações de ajuda já se foram embora.

e Heróis



Veronika Teresia Rackova, Irmã missionária do Espírito Santo, era médica e di-
rectora do Centro Médico de Santa Bakhita, em Yei (SUDÃO DO SUL). Em 16 
de Maio de 2016 foi detida e alvejada, num bloqueio de estrada montado pelo 

Exército Popular de Libertação do Sudão (SPLA), o antigo movimento de guerrilha 
que acabou por tomar o poder após a independência do Sudão do Sul, em 2011. Na 
altura conduzia uma ambulância, levando uma mulher em fase de gravidez avan-
çada para dar à luz no hospital. Morreu quatro dias depois, em 20 de Maio de 2016, 
devido aos ferimentos.

Com 58 anos e originária da Eslováquia, a Irmã Veronika dedicou a sua vida ao serviço 
dos mais pobres e necessitados. Tornou-se uma missionária médica para partilhar 
com os outros o seu amor pela vida. Ela conhecia bem o risco que corria, ao viver e 
trabalhar no Sudão do Sul, e, como consequência, morreu ao serviço da vida.

A nossa ajuda: O Sudão do Sul sofreu uma sucessão interminável de guerras. A 
Igreja do país precisa do nosso apoio, e é por isso que a Fundação AIS está a ajudar 
com uma série de programas de educação, pastoral, saúde e prevenção da fome – 
entre eles um projecto orientado pelos Missionários Combonianos na Paróquia da 
Santa Cruz, em Yirol, na Diocese de Rumbek, no centro do país, a cerca de 320 km 
da capital, Juba.

Quarta-feira, 11 de Março

Serviço
Irmã Veronika Rackova
Sudão do Sul 

y 
Oremos

Pelos que colocam a sua vida ao serviço da vida dos outros e pelos milhares de 
pessoas que vivem em campos de refugiados no Sudão do Sul. Dá-lhes espe-
rança, Senhor! 

e Heróis



O Padre Albert Toungoumalé-Baba foi uma das muitas vítimas mortais num ataque à Igre-
ja 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 Albert, 
e ferindo cerca de 100.

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

A nossa ajuda: A Fundação AIS reagiu de imediato a este ataque, enviando ajuda de emergência 
às vítimas e sobreviventes da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Durante 2019, a Fundação AIS 
continuou a semear a esperança, apoiando a formação de seminaristas, patrocinando retiros espiri-
tuais para cerca de 50 colaboradores pastorais, proporcionando formação contínua para 45 padres 
e ajudando a criar a estação de rádio diocesana em Bangui, bem como outros projectos, como a 
reparação do tanque de abastecimento de água do seminário e outros projectos semelhantes.

Quinta-feira, 12 de Março

Força
Padre Albert Toungoumalé-Baba

República Centro-Africana 

y 
Oremos

Para que saibamos responder com generosidade às súplicas dos nossos ir-
mãos que sofrem. Para que rezemos “sem cessar” por eles, como nos pedia 
o Padre Albert.

e Heróis



Na manhã de 7 de Abril de 2014, dois homens mascarados invadiram o mos-
teiro jesuíta em Homs, SÍRIA, e assassinaram o Padre Frans com dois tiros na 
cabeça. Tinha 75 anos. Ele será sempre recordado pela sua solidariedade e 

apoio a todos os que lhe batiam à porta, fossem cristãos ou muçulmanos.

Embora grande parte da comunidade internacional tivesse sido evacuada da cida-
de, o Padre Frans decidiu ficar entre as pessoas com quem tinha partilhado a sua 
vida nos últimos 50 anos. Queria continuar a ajudá-las em todas as dificuldades 
diárias que enfrentavam, sem esquecer a terrível escassez de alimentos.

A nossa ajuda: A Síria ainda está longe de estar recuperada da recente guerra. Com 
efeito, a paz ainda não chegou ao norte do país e o embargo internacional à Síria ape-
nas dificulta que a ajuda de emergência chegue aos cidadãos comuns. A Fundação 
AIS está a apoiar centenas de famílias cristãs através de diversos projectos no país, 
nomeadamente na cidade de Alepo, onde há uma grave escassez e onde a Fundação 
AIS está a ajudar cerca de 5550 famílias com apoio alimentar mensal.

Sexta-feira, 13 de Março

Fraternidade
Padre Frans van der Lugt
Síria 

y 
Oremos

Demos graças a Deus por estas corajosas testemunhas da fé e peçamos forta-
leza para os sacerdotes e religiosos que, como o Padre Frans, optam por per-
manecer com o seu povo, embora correndo risco de vida. 

e Heróis



Em 17 de Setembro de 2018, oito homens armados, de mota, provavelmente 
islâmicos da tribo Fulani, apreenderam e raptaram o missionário italiano Pa-
dre Pierluigi Maccalli da sua casa em Bamoanga, no NÍGER, em frente à igreja 

católica local.

Desde então, nada mais se ouviu do paradeiro deste missionário, membro da Socie-
dade das Missões Africanas (SMA).

A nossa ajuda: O irmão do Padre Pierluigi, Padre Walter, que também é sacerdote e 
missionário, enviou uma mensagem à Fundação AIS a pedir orações pela sua liberta-
ção. “Sabemos que estas coisas levam tempo”, escreveu, “mas continuamos a esperar 
com fé e paciência a sua libertação. As orações que rezamos diariamente na nossa 
aldeia são feitas com essa esperança.” 

Sábado, 14 de Março

Determinação
Padre Pierluigi Maccalli
Níger 

y 
Oremos

Unimo-nos às orações do Padre Walter: “Jesus, liberta o Padre Pierluigi do seu 
cativeiro e devolve-o a casa, são e salvo.”

e Heróis



Na madrugada do dia 20 de Maio de 2019, a Irmã Inés Nieves Sancho, missionária 
de origem espanhola, de 77 anos, foi brutalmente assassinada na REPÚBLICA 
CENTRO-AFRICANA. O seu corpo mutilado foi mais tarde descoberto na aldeia 

de Nola, na Diocese de Berberati, no oeste do país.

Os seus assassinos raptaram-na do convento e levaram-na para o local onde ensinava 
costura a jovens, para as ajudar a ter um futuro melhor. Foi aí que os homens a deca-
pitaram. Parece que os motivos foram rituais de feitiçaria, que se tornaram cada vez 
mais frequentes e violentos desde que o país se afundou na guerra, dominada pelas 
guerrilhas extremistas.

Natural de Burgos, em Espanha, a Irmã Inés vivia numa pequena comunidade da con-
gregação francesa das Filhas de Jesus de Massac.

A nossa ajuda: Noutros lugares da República Centro-Africana outras religiosas conti-
nuam a dedicar a sua vida aos pobres, como a Irmã Inés. Entre elas estão as Irmãs do 
Instituto de São José, que desde 2017 apoiam o trabalho pastoral da Igreja na Diocese 
de M’Baiki, no sudoeste do país. Dedicam-se ao apoio de mulheres vulneráveis, tra-
balham nas escolas e prestam cuidados pediátricos e outros na Paróquia do Espírito 
Santo, na cidade de Pissa. 

Domingo, 15 de Março

Diponibilidade
Irmã Inés Nieves Sancho
República Centro-Africana 

y 
Oremos

Pela paz na República Centro-Africana, pelas vítimas da barbárie e pela con-
versão do coração dos terroristas.

e Heróis



Em 19 de Maio de 2019, o Padre Landry, de 34 anos, foi assassinado na cidade 
da Beira, Moçambique. Era membro da Congregação dos Sagrados Corações de 
Jesus e Maria e, simultaneamente, director do Instituto para os Cegos, na Beira, 

na região centro de MOÇAMBIQUE.

Um grupo de indivíduos apresentou-se na casa da Congregação dos Sagrados Cora-
ções. Alegaram que queriam apresentar as condolências pela morte recente de um dos 
outros padres da comunidade. Quando o Padre Landry, que estava sozinho na altura, 
lhes abriu a porta, agarraram-no, obrigaram-no a engolir ácido e esfaquearam-no com 
uma catana, deixando-o depois a morrer. O Padre Landry conseguiu contactar um dos 
seus confrades, que o levou para o hospital, onde morreu algumas horas depois.

A nossa ajuda: Além da pobreza e da violência que assolaram várias zonas do país, 
Moçambique também sofreu dois ciclones graves, Idai em Março e Kenneth em Abril 
de 2019. Durante o ano, a Fundação AIS deu grande parte da ajuda sob a forma de 
ajuda de emergência na sequência destas duas catástrofes naturais. A Fundação AIS 
também apoiou outros projectos, tal como a ajuda de subsistência e ao ministério 
das Irmãs da Sagrada Família em Helmet, que também pertencem à Diocese da Bei-
ra, tal como o Padre Landry. Dirigem um colégio interno, dão catequese às crianças 
e jovens, e também resistiram heroicamente, ajudando a comunidade local após a 
passagem dos dois ciclones. 

Segunda-feira, 16 de Março

Testemunho
Padre Landry Ibil Ikwel
Moçambique 

y 
Oremos

Dá força, Senhor, à Igreja em Moçambique, para que apoie e infunda a espe-
rança à população deste país que vive um calvário após outro.

e Heróis



O Padre François Mourad foi assassinado em 23 de Junho de 2013, no mosteiro franciscano 
de Santo António de Pádua, em Ghassenieh, no norte da SÍRIA.

Tinha sido transferido para o mosteiro dos Frades Franciscanos da Custódia da Terra Santa, 
a que pertencia, em parte por razões de segurança e em parte para apoiar os poucos que ali 
permaneciam, juntamente com outro padre e as Irmãs do Rosário.

O mosteiro foi atacado por militantes islâmicos ligados ao grupo jihadista Jahbat al-Nusra. 
Enquanto tentava defender as religiosas e outras pessoas dos rebeldes, o Padre François foi 
alvejado e morreu. Estava bem ciente da situação perigosa em que vivia e, corajosamente, deu 
a sua vida pela paz na Síria e no mundo.

A nossa ajuda: O Padre Mourad tinha um sonho – e, de facto, começou a construir um mos-
teiro em Alepo para o efeito – “fazer Deus presente entre os pobres”, como já tinha escrito à 
Fundação AIS. “Mais uma vez, estamos a bater à vossa porta, a única porta que ainda se abre 
para nós, uma vez que não há mais nenhuma organização que nos ajude”, escreveu.

Mas a guerra começou, e a partir daí os Franciscanos passaram o seu tempo a ajudar a popula-
ção necessitada, incluindo todas as pessoas, sem qualquer discriminação étnica ou religiosa. A 
Fundação AIS continua hoje a apoiar esta grande obra, por exemplo, cobrindo parte dos custos 
do refúgio das crianças em Damasco, gerido pelas Irmãs Franciscanas, que acolhem crianças 
oriundas de cerca de 50 famílias sírias deslocadas, e também refugiados sudaneses.

Terça-feira, 17 de Março

Simplicidade
Padre François Mourad
Síria 

y 
Oremos

Por todos aqueles homens e mulheres em países de necessidade que batem à 
porta da Fundação AIS, para que se sintam acolhidos e possam ser ajudados.

e Heróis



Em 8 de Março de 2009, o Padre Révocat Gahimbare, pároco na cidade de Karuzi, 
BURUNDI, foi morto às mãos de quatro assaltantes, disfarçados de polícias, que 
tinham conseguido entrar no convento das Irmãs “Bene Maria”. 

Ao ter conhecimento do ataque, o Padre Gahimbare apressou-se a ajudar as ir-
mãs, mas foi emboscado na rua pelos ladrões. Foi atingido por uma bala e teve 
morte imediata.

A nossa ajuda: Há muitas congregações e paróquias em África e na Ásia que preci-
sam de reforçar as medidas básicas de segurança das suas instalações. No Burundi, a 
Fundação AIS está a apoiar com um projecto para construir uma vedação à volta do 
convento das Irmãs Benebikira.

Quarta-feira, 18 de Março

Bondade
Padre Révocat Gahimbare
Burundi 

y 
Oremos

Pela perseverança e fidelidade na oração do terço, e pela disposição de fazer 
sacrifícios por amor, como uma contribuição para a redenção do mundo.

e Heróis



No dia 29 de agosto de 2019, David Tanko, um padre nigeriano de 42 anos, res-
ponsável pela Paróquia de São Pedro, na Diocese de Jalingo, foi assassinado 
enquanto mediava um conflito entre diferentes grupos étnicos no estado de 

Taraba, no centro-leste da NIGÉRIA.

O Padre David estava a caminho da aldeia de Takum, onde deveria participar numa 
reunião que visava chegar a um acordo pacífico que poria fim ao conflito em curso 
entre as tribos Tiv e Jukun, quando foi abordado por homens armados na aldeia de 
Kufai Amadu, que o mataram, incendiando, de seguida, o seu carro.

A nossa ajuda: O Padre David Tanko deu a sua vida enquanto tentava assegurar a 
paz entre duas tribos. A Fundação AIS também apoia muitos projectos, em todo mun-
do, destinados a promover a paz. Na Nigéria, por exemplo, em 2018, a Fundação AIS 
ajudou a financiar um grande encontro organizado pelo Movimento dos Focolares 
destinado a promover o diálogo inter-religioso e intercultural.

Quinta-feira, 19 de Março

Paz
Padre David Tanko
Nigéria 

y 
Oremos

Pela paz e por todos os que a promovem ao ponto de porem a sua vida em 
perigo de morte, como aconteceu com o Padre David Tanko.

e Heróis



Em 22 de Abril de 2013, o Bispo Yohanna Ibrahim, da Diocese ortodoxa síria de 
Alepo, e o Arcebispo BoulosYaziji, da Diocese greco-ortodoxa na mesma cidade, 
foram raptados na cidade de Kafr Dael, a cerca de 10 km de Alepo, SÍRIA.

Na altura, os dois bispos estavam a negociar a libertação de dois padres, o Padre 
Michel Kayyal e o Padre Maher Mahfouz, que tinham sido raptados em Fevereiro do 
mesmo ano. Ao chegar a um posto de controlo, o seu carro foi cercado por um grupo 
de homens armados, possivelmente jihadistas chechenos, que dispararam sobre o 
veículo, matando o condutor, um diácono. Desde então, não há notícias dos dois ho-
mens nem do seu paradeiro e o seu destino é desconhecido.

A nossa ajuda: Para milhares de cristãos refugiados, o regresso às suas casas é um 
sonho inatingível. Mas em Homs, na Síria, uma equipa da Fundação AIS pôde teste-
munhar o momento com o qual os habitantes haviam sonhado durante estes últimos 
anos. Viveram um longo e doloroso exílio na aldeia de Al Huns, no Vale dos Cristãos, 
perto de Homs, depois da sua aldeia ter sido tomada pelos extremistas do Estado Is-
lâmico. Com os extremistas expulsos da cidade, a Fundação AIS conseguiu reconstruir 
cerca de 300 casas e, numa segunda fase, mais 980.

Sexta-feira, 20 de Março

Fidelidade
Bispo Yohanna Ibrahim  
e Arcebispo BoulosYaziji
Síria 

y 
Oremos

Rezemos pelo Bispo Yohanna Ibrahim, chefe da Igreja Ortodoxa Síria em Ale-
po, e pelo Arcebispo Boulos Yaziji da Igreja Greco-Ortodoxa. Rezemos para 
que estejam em paz, seja qual for o seu paradeiro e as circunstâncias. Rezemos 
insistentemente pela paz na Síria e em todo o Médio Oriente.

e Heróis



A Irmã Isabel Sola Matas, de 51 anos e natural de Espanha, foi assassinada a 3 de 
Setembro de 2016 no HAITI, quando conduzia ao longo de uma avenida em Bel 
Air, uma zona de favelas, numa encosta no centro da capital haitiana, Port-au-

-Prince. Foi atingida duas vezes no peito por dois indivíduos num ciclomotor, num 
cruzamento em plena luz do dia, no que foi claramente um assalto. O Haiti é um dos 
países mais perigosos da América Central.

A Irmã Isabel vivia no país desde 2008, servindo os habitantes mais pobres, incluindo 
as vítimas do devastador terramoto de 2010. Esteve envolvida na distribuição de aju-
da alimentar e na educação. Era enfermeira por formação e também tinha montado 
uma oficina de produção de membros artificiais para aqueles que tinham ficado mu-
tilados no terramoto. Ela já tinha escrito um testamento pessoal afirmando: “Espero 
ir pelo menos fazendo o que sempre amei fazer, entregar a minha vida, amar o meu 
povo e servir.”

A nossa ajuda: O Haiti foi devastado por um terramoto em 2010. Os benfeitores da 
Fundação AIS responderam com imensa generosidade e desde então a Fundação 
AIS financiou mais de 600 projectos, incluindo ajuda de emergência, mas também 
apoiando a formação de seminaristas e ajudando com projectos simples e práticos, 
como energia solar para paróquias remotas onde a necessidade é maior.

Sábado, 21 de Março

Generosidade
Irmã Isabel Sola Matas
Haiti 

y 
Oremos

Pelo povo do Haiti. Mantém a alegria que o caracteriza, apesar da pobreza e da 
insegurança com que tem de conviver dia-a-dia.

e Heróis



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, quan-
do 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.

A nossa ajuda: A Igreja Copta tem uma longa história de martírio e passou por mui-
tas anos de perseguição ao longo de sua história. O padre Abu Fanus Unan, da Igreja 
Faith and the Homeland (Igreja da Fé e Pátria) reconstruída também com a ajuda da 
Fundação AIS. “Estamos orgulhosos do sangue desses mártires que se recusaram a 
recusar a sua fé cristã”. A Fundação AIS apoia a Igreja no Egipto em numerosos pro-
jectos pastorais como a reconstrução das suas igrejas, a formação de seminaristas e a 
oferta de estipêndios de missa.

Domingo, 22 de Março

Persistência
Adeeb Nakhla
Egipto 

y 
Oremos

Pelo segurança e libertação de Addeb Nakhla e por tantos cristãos persegui-
dos em paradeiro desconhecido.

e Heróis



De 2012 a 2018, foram assassinados pelo menos 26 padres no MÉXICO, mas 
também houve casos de raptos, ataques violentos a igrejas e atentados com 
explosivos.

Quando se mata um sacerdote está a passar-se a mensagem de que se se pode ma-
tar um membro do clero, então pode matar-se qualquer pessoa. Assim, conseguem 
desestabilizar a comunidade e criar um clima de medo que permite que os cartéis de 
drogas e o crime organizado possam fazer o que querem. Muitos desses padres são 
os únicos que têm coragem de defender as vítimas e de se manifestar contra a corrup-
ção. Sabem que correm perigo, mas são enviados pelo Evangelho.

A nossa ajuda: O México tornou-se um dos países mais perigosos para os padres ca-
tólicos, que enfrentam agressões frequentes e um número cada vez maior de raptos 
e assassinatos por parte do crime organizado. Em 2018, a Fundação AIS ajudou 97 
padres no México com Estipêndios de Missa.

Segunda-feira, 23 de Março

Fortaleza
Mais de 26 padres 

foram assassinados
México

y 
Oremos

Pelos sacerdotes, especialmente por aqueles em países onde as suas vidas 
correm perigo. Senhor, que encontrem em Ti a fortaleza de que necessi-
tam para permanecer.

e Heróis



Fortaleza
Mais de 26 padres 

foram assassinados
México

Em 12 de Maio de 2019, a aldeia cristã de Al-Sekelbiya, numa zona rural a norte da 
cidade de Hama, na SÍRIA, foi atingida por um ataque de míssil lançado pelas 
chamadas milícias rebeldes.

Quatro crianças (Bashar, Angy, Suheir e Jessica), numa aula de catequese, entre os 
6 e os 10 anos, morreram no ataque, juntamente com a catequista, M’kashkash (40 
anos) e muitas outras crianças ficaram feridas. Pertenciam todos à comunidade gre-
co-ortodoxa.

A nossa ajuda: Só em 2018 mais de 1000 crianças morreram ou ficaram feridas na Sí-
ria, enquanto milhares de outras ainda carregam as cicatrizes da guerra. Precisam não 
apenas de ajuda humanitária material, mas também de ajuda psicológica e aconse-
lhamento para poderem lidar com o trauma. Todos os anos, a Fundação AIS financia 
campos de Verão na Síria, permitindo assim que centenas de crianças escapem à sua 
dura realidade diária e encontrem uma nova esperança e conforto. A Fundação AIS 
está actualmente a planear financiar os seis campos organizados pelos Jesuítas em 
Homs para o Verão de 2020. Beneficiarão cerca de 305 crianças e 150 alunos.

Terça-feira, 24 de Março

Inocência
Quatro crianças  

e a catequista
Síria 

y 
Oremos

Por cada uma das crianças e jovens da Síria. Pelo seu crescimento na fé. 
Peçamos também pelos pais, para que saibam ver nos seus filhos o futuro 
de esperança do seu país.

e Heróis



O Arcebispo Paulos Faraj Raho foi raptado por um grupo de agressores desco-
nhecidos logo após ter celebrado Missa, em 29 de Fevereiro de 2008. Os seus 
raptores também mataram o seu motorista e os seus dois guarda-costas.

O Arcebispo Paulos Faraj Raho foi mais tarde encontrado morto, perto de Mossul, IRA-
QUE, a 13 de Março do mesmo ano.

Ninguém reivindicou ainda a autoria do homicídio, embora tudo aponte para um dos 
muitos grupos sunitas radicais próximos da Al-Qaeda que estavam a actuar na região 
na altura.

A nossa ajuda: Após a derrota do Daesh, a Fundação AIS envolveu-se intensamente 
no programa de reconstrução das igrejas danificadas e de outras estruturas da Igreja 
na Planície de Nínive, a antiga área cristã no norte do Iraque, onde ainda hoje vive a 
maioria dos Cristãos. Durante 2018, a Fundação AIS ajudou na reconstrução de 28 
igrejas, 11 casas paroquiais, 10 casas religiosas ou noviciados, um seminário e 24 cen-
tros pastorais para os Cristãos do Médio Oriente.

Quarta-feira, 25 de Março

Honestidade
Arcebispo Paulos Faraj Rahho
Iraque 

y 
Oremos

Pelos Cristãos do Iraque. Ajuda-os, Senhor, a manter-se firmes após tan-
tos anos de conflitos e guerras. Que os Cristãos não desapareçam do Mé-
dio Oriente!

e Heróis



No Domingo de Páscoa, 21 de Abril de 2019, três igrejas cristãs foram alvo de ter-
roristas 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.

A nossa ajuda: As vítimas da tragédia incluem os enlutados, que perderam os seus 
entes queridos, os feridos – muitas vezes com ferimentos que mudaram as suas vi-
das – os órfãos, as famílias desfeitas e os que sofrem graves traumas físicos ou emo-
cionais. Todas estas pessoas precisam da nossa ajuda e, simultaneamente, há a ne-
cessidade de dar assistência, acompanhar e consolar toda a comunidade cristã. A 
Fundação AIS está a ajudar, através da Igreja local, todas as vítimas e suas famílias a 
encontrar a cura, e apoio social e psicológico.

Quinta-feira, 26 de Março

Fidelidade
196 cristãos assassinados  

no Domingo de Páscoa

Sri Lanka 

y 
Oremos

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

e Heróis



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 traba-
lho forçado e o exílio numa remota aldeia nas montanhas, em prisão domiciliária, 
desde 1992.

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

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

Sexta-feira, 27 de Março

Fortaleza
Bispo Stefano Li Side
China 

y 
Oremos

“A Igreja na China, sobretudo neste momento, precisa da oração da Igreja 
universal. Convido, em primeiro lugar, todos os católicos chineses a conti-
nuar 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 compromisso: aqueles fiéis têm direito à nossa oração, 
precisam da nossa oração.” Bento XVI

e Heróis



Em 24 de Abril de 2018, pastores nómadas Fulani, a maioria dos quais muçul-
manos, atacaram a Paróquia de Santo Inácio, em Ukpor-Mbalom, no estado de 
Benue, NIGÉRIA. Dois sacerdotes, o Padre Joseph Gor e o Padre Félix Tyolaha, 

foram mortos, juntamente com pelo menos 17 fiéis católicos.

O ataque ocorreu durante a Missa das 5h30, na qual participam sempre muitos fiéis. 
A Missa estava ainda no início, e alguns dos fiéis ainda estavam a entrar na igreja, 
quando um grupo de homens armados, de repente, forçou a entrada na igreja e 
começou a disparar.

Depois de atacarem a igreja, os bandidos seguiram para a cidade, assaltando mais de 
60 casas e lojas de cereais, destruindo tudo.

Entre as vítimas estavam também catequistas, a presidente do conselho pastoral e o 
director da única escola secundária da cidade.

A nossa ajuda: Os problemas enfrentados pela Igreja na Nigéria são imensos e, uma 
e outra vez, os Cristãos são vítimas de extremistas islâmicos. No entanto, a Igreja ain-
da está viva e a crescer, e as vocações são muito numerosas. Os seminários necessi-
tam muito do nosso apoio, a fim de poderem aceitar todos os potenciais candidatos. 
A Fundação AIS está a apoiar vários seminários na Nigéria, incluindo o da Diocese de 
Jos, que conta actualmente com 69 seminaristas.

Sábado, 28 de Março

Santidade
Padre Joseph Gor  

e Padre Félix Tyolaha
Nigéria 

y 
Oremos

Pelos Cristãos na Nigéria, para que permaneçam fortes na fé, para consegui-
rem suportar tanto sofrimento. Pela conversão dos terroristas. 

e Heróis



William Quijano, de EL SALVADOR, de 21 anos, foi morto quando regressava 
a casa em 28 de Dezembro de 2009. Foi alvejado por membros de um dos 
grupos de crime organizado violento que se aproveitam de jovens que vivem 

nas zonas urbanas empobrecidas da América Central.

Nos últimos cinco anos da sua vida, ele ajudou na “Escola da Paz”, um centro edu-
cativo da Comunidade de Santo Egídio, para crianças pobres no bairro Apopa, nos 
subúrbios de São Salvador.

A nossa ajuda: El Salvador é um dos países mais instáveis do mundo. A família e os 
jovens representam dois dos pilares fundamentais, cruciais para o futuro do país. A 
Fundação AIS está a apoiar os jovens que desejam dedicar a vida a trabalhar para os 
outros, incluindo os 31 estudantes de teologia de quatro dioceses que estão actual-
mente a estudar no Seminário de São Óscar Arnulfo Romero, um bispo que também 
deu a sua vida na luta contra a opressão dos mais pobres entre os pobres.

Domingo, 29 de Março

Paz
William Quijano
El Salvador 

y 
Oremos

Para que na nossa vida quotidiana, tal como William Quijano, estejamos 
atentos às necessidades dos nossos semelhantes e reconheçamos neles o 
rosto do Senhor.

e Heróis



Leah Sharibu, uma jovem estudante nigeriana de 15 anos, foi raptada, juntamente 
com outras estudantes, por terroristas islâmicos do Boko Haram em 19 de Feve-
reiro de 2018, depois de os terroristas terem atacado e invadido a escola onde ela 

estudava, em Dapchi, no nordeste da NIGÉRIA.

Nesse ataque foram raptadas 110 raparigas. Um mês depois, todas as alunas foram de-
volvidas às suas famílias com excepção de Leah Sharibu, que sendo a única cristã no gru-
po recusou converter-se ao Islamismo como os terroristas exigiam pela sua libertação.

Infelizmente não há notícias de Leah Sharibu. A mais recente é de Outubro de 2018, 
quando o grupo terrorista divulgou um vídeo em que ameaçava manter a jovem cristã 
como “escrava para a vida”. No vídeo divulgado na altura 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.”

A nossa ajuda: A violência na Nigéria já fez mais de 15.000 órfãos, 5.000 viúvas e 2 mi-
lhões de refugiados internos. D. Doeme, Arcebispo de Maiduguri, salienta a importância 
da ajuda da Fundação AIS para a escolaridade das crianças, entre elas 1.000 órfãos.

Segunda-feira, 30 de Março

Resistência
Leah Sharibu
Nigéria 

y 
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.

e Heróis



Akash Bashir era um jovem de 20 anos, um antigo 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 atentado à bomba.

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

À custa da sua própria vida, conseguiu evitar que o terrorista entrasse na igreja, sal-
vando assim os fiéis católicos que se tinham reunido para celebrar a Eucaristia.

A nossa ajuda: Muitos cristãos no Paquistão enfrentam discriminação e perseguição 
devido à sua fé. No entanto, apesar das duras condições e da grande pobreza e ex-
clusão social que lhes foram impostas, perseveram corajosamente na sua fé católica. 
Mas precisam do nosso apoio, especialmente os mais novos, e, por isso, a Fundação 
AIS financia regularmente os projectos do apostolado juvenil diocesano em Lahore e 
Faisalabad, entre outros.

Terça-feira, 31 de Março

Mártir
Akash Bashir
Paquistão 

y 
Oremos

Pelos Cristãos do Paquistão que são tão duramente discriminados pela sua fé 
e pela pobreza em que vivem.

e Heróis



Em 29 de Junho de 2018, o vigário-geral da Diocese de Bambari, Firmin Gbagoua, 
foi morto quando estava prestes a jantar com um grupo de outros padres. Foi 
alvejado à queima-roupa por um grupo de assassinos que atacou a casa do ar-

cebispo local na região central da REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA.

O grupo de assassinos conseguiu entrar na casa do bispo enquanto um contingente 
gabonês da MINUSCA (missão da ONU na República Centro-Africana) estava estacio-
nado a poucas centenas de metros de distância. Os agressores ainda tiveram tempo 
de atacar o guarda, ferir mortalmente o vigário episcopal e fugir antes da chegada das 
forças de manutenção da paz da ONU.

D. Firmin foi uma figura-chave em todos os esforços de mediação destinados a pre-
servar a paz em Bambari, por isso todos o conheciam.

A nossa ajuda: A Fundação AIS ajudou a financiar o centro de catequese de Grimari, 
em Bambari, na sequência de actos de vandalismo. O centro destina-se a ser utilizado 
na formação de catequistas, cujo trabalho foi interrompido nos últimos cinco anos, 
devido à guerra no país, que na sua maioria está agora sob o controlo de grupos islâ-
micos radicais.

Quarta-feira, 1 de Abril

Conciliação
D. Firmin Gbagoua
República Centro-Africana 

y 
Oremos

Pela paz na República Centro-Africana e pelos religiosos, sacerdotes e bis-
pos que permanecem junto do seu povo, com o risco de sofrer também eles 
a barbárie dos terroristas.

e Heróis



O Padre carmelita, Thomas Pandippallyil, de 38 anos, foi brutalmente assassina-
do na noite de 16 de Agosto de 2008, perto da aldeia de Balampilly, no estado 
de Andhra Pradesh, ÍNDIA, quando se dirigia de mota para celebrar a Missa 

de Domingo. Ficou gravemente ferido no peito, no abdómen inferior e no rosto. Era 
director do centro gerido pela congregação em Yellareddy.

O seu homicídio foi claramente planeado, uma vez que antes de deixar o convento 
onde tinha celebrado a Eucaristia, as irmãs receberam um telefonema anónimo de 
alguém que perguntou se depois o sacerdote iria voltar para a sua residência.

O seu homicídio foi uma consequência do crescente clima de intolerância e violência 
contra os Cristãos na Índia por parte de fundamentalistas hindus, embora o único “cri-
me” da Igreja seja trabalhar para o desenvolvimento dos mais pobres e abandonados 
da sociedade.

A nossa ajuda: O Padre Thomas sacrificou a sua vida pelos pobres e marginalizados. 
Mas não morreu em vão, pois o seu sangue de mártir será semente de cristãos. A Índia 
é um dos países que mais ajuda recebe da Fundação AIS, que financiou 487 projectos 
no país em 2018.

Quinta-feira, 2 de Abril

Dedicação
Padre Thomas Pandippallyil
Índia 

y 
Oremos

Pelos Cristãos na Índia que continuam a receber ameaças e a sofrer vio-
lência por parte dos radicais hindus.

e Heróis



O Padre Manuel ficou infectado com o vírus Ébola na cidade de Lunsar,  
SERRA LEOA, enquanto trabalhava no hospital como director clínico. Perten-
ceu à Ordem de São João de Deus, da qual foi membro durante 52 anos.

Religioso e missionário espanhol, o Padre Manuel García Viejo acabou por morrer no 
dia 25 de Setembro de 2014, no Hospital Carlos III, em Madrid, onde foi internado 
depois de ter sido repatriado da Serra Leoa.

Dos 30 anos em que trabalhou no continente africano (Gana, Camarões e Serra Leoa), 
passou os últimos 12 como director clínico do Hospital de São João de Deus, em Lun-
sar. Era cirurgião qualificado, especialista em medicina interna e também tinha um 
diploma em medicina tropical.

A nossa ajuda: Para além do Padre Manuel, a congregação de São João de Deus per-
deu mais três religiosos na Libéria, todos eles dedicados a cuidar das vítimas de Ébo-
la. Como bons samaritanos no campo dos cuidados hospitalares, deram um exem-
plo maravilhoso a todas as congregações que trabalham nestes países. A Serra Leoa 
também sofreu de outras formas, incluindo uma guerra civil e desastres naturais, e a 
Fundação AIS apoiou mais de 60 projectos no país nos últimos cinco anos.

Sexta-feira, 3 de Abril

Humanidade
Padre Manuel García Viejo
Serra Leoa 

y 
Oremos

Por tantos samaritanos da hospitalidade, expostos ao contágio das doen-
ças de que padecem as pessoas por eles assistidas no seu dia-a-dia.

e Heróis



Sawan Masih é um cristão paquistanês que foi condenado à morte, acusado de 
blasfémia contra o Profeta Maomé, em Março de 2013. Desde Abril de 2014 que 
está no corredor da morte na prisão de Faisalabad, PAQUISTÃO.

Tem 31 anos e é pai de três filhos.

De acordo com os seus acusadores, Sawan Masih fez comentários desrespeitosos 
acerca do Profeta Maomé enquanto conversava com um amigo muçulmano.

Como resultado do seu caso, mais de 178 casas no subúrbio cristão da Colónia 
Joseph, em Lahore, foram incendiadas por uma multidão muçulmana enfurecida.

A nossa ajuda: Actualmente, há 25 cristãos na prisão que, como Sawan Masih, foram 
acusados de blasfémia. Muitos, se não a maioria, estão inocentes. A Comissão de 
Justiça e Paz de Lahore assumiu o caso destas vítimas. Rezemos por eles e pelas suas 
famílias, para que possam em breve ser libertados.

Sábado, 4 de Abril

Autenticidade
Sawan Masih
Paquistão 

y 
Oremos

Pela rápida libertação de Sawan Masih e dos outros cristiãos que aguar-
dam a sentença definitiva no corredor da morte. Peçamos também pelas 
suas famílias.

e Heróis



“A vida entregue é vida triunfante.” Após três anos como refugiados, os 
Cristãos do IRAQUE começaram a regressar aos seus locais de origem 
em 2018 e puderam celebrar a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém 

na “Cerimónia da Oliveira”. O Padre Georges Jahola entregou a cada família uma 
oliveira de dois anos benzida, como símbolo do regresso às suas raízes, para ser 
plantada à porta das suas casas. 

Após a expulsão dos terroristas do Daesh em Outubro de 2016, era necessário muito 
trabalho para recuperar da destruição. 

A nossa ajuda: A Fundação AIS comprometeu-se a apoiar na reconstrução de 
nove aldeias e vilas cristãs. Desde o dia 1 de Setembro de 2018, com a contribuição 
da Fundação AIS e de outras organizações, já foram reconstruídas 7681 casas na 
Planície de Nínive.

Domingo de Ramos, 5 de Abril

Verdade
Cristãos da Planície 
de Nínive
Iraque

y 
Oremos

Percorremos durante esta Quaresma o caminho do Amor. Para muitas pes-
soas 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!

e Heróis



Gerard Anjiangwe, de 19 anos, foi morto a sangue frio por um grupo de solda-
dos, 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-Ke-

tunjia, 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 An-
jiangwe 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.

A nossa ajuda: No ano lectivo 2018-2019, a Fundação AIS apoiou a formação de 482 
seminaristas em oito dioceses do país. Em todo o mundo, um em cada dez seminaris-
tas foi apoiado pela Fundação AIS.

Segunda-feira, 6 de Abril

Abnegação
Gerard Akiata Anjiangwe, 
seminarista
Camarões 

y 
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.

e Heróis



Em 27 de Janeiro de 2019, um ataque terrorista, com duas bombas distintas, na Ca-
tedral 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.

A nossa ajuda: Em algumas áreas do sul das Filipinas há tensões entre cristãos e 
muçulmanos. A Fundação AIS está a apoiar vários projectos de diálogo inter-religio-
so, tendo também auxiliado na reparação e restauro da catedral após o ataque de 
Janeiro de 2019. A nível mundial, em 2018, foram co-financiados 2470 projectos de 
construção, entre eles capelas, igrejas, conventos, casas de retiro e seminários. 

Terça-feira, 7 de Abril

Sacrifício
20 mortos na catedral  

da ilha de Jolo
Filipinas 

y 
Oremos

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

e Heróis



No Domingo, 20 de Outubro de 2012, Sarah Yohanna estava a cantar no coro na 
igreja de Santa Rita, em Kaduna, no norte da NIGÉRIA, quando um terrorista 
suicida que conduzia um carro bomba se imolou, chocando contra a igreja que 

estava cheia de fiéis à espera da Missa de Domingo. 

Sara Yohanna, de apenas 16 anos, e outros três jovens – Laraba, Samuel e Bitros – 
foram mortos no ataque, enquanto centenas de pessoas ficaram feridas. Muitas irão 
carregar para o resto da sua vida as cicatrizes dos estilhaços e fragmentos que marca-
ram os seus corpos.

A nossa ajuda: Apesar da situação muito difícil e do elevado número de vítimas dos 
ataques do Boko Haram, a Igreja católica de Santa Rita continua cheia de fiéis todos 
os Domingos. A igreja de Kaduna foi reconstruída com a ajuda da Fundação AIS, que 
também ajudou a reconstruir igrejas e seminários noutras dioceses, entre eles a Cate-
dral de São Patrício e o Seminário Menor de São José, em Maiduguri.

Quarta-feira, 8 de Abril

Fé
Sarah Yohanna Madaki
Nigéria 

y 
Oremos

Pelos Cristãos na Nigéria vítimas da violência do Boko Haram e pela conver-
são dos perseguidores.

e Heróis



O 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 de-
creto do Governo sírio. Tinha ficado por pouco tempo em Sulaymanya, na região conhe-
cida 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 rapta-
dos em Raqqa, e foi então que ele próprio foi raptado. Desde então que não há notícias 
dele ou do seu paradeiro.

A nossa ajuda: O trabalho de reconciliação em favor dos refugiados na Síria iniciado pelo 
Padre Paolo está agora a ser continuado pelos seus confrades jesuítas. A Fundação AIS 
está a prestar ajuda financeira ao Centro de Saint Wartán, em Alepo, que, para além das 
suas actividades pastorais, também organiza iniciativas interculturais e inter-religiosas 
para promover a paz, bem como para a realização de um “programa de recuperação social 
pós-conflito” na cidade de Homs. Em ambos os centros, crianças cristãs e muçulmanas 
são encorajadas a brincar e a interagir em conjunto através de actividades educativas e 
culturais, incentivando assim a confiança e a compreensão mútuas.

Quinta-feira, 9 de Abril

Paz
Padre Paolo Dall’ Oglio
Síria 

y 
Oremos

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

e Heróis



e Heróis
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