GUIA PASTORAL

PARA O DIA DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

Reverendíssimo Padre, a Fundação Pontifícia ACN promove no dia 6 de agosto, com o apoio
da CNBB, o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Essa iniciativa de oração ocorre desde 2014, quando mais de 100 mil cristãos foram expulsos do norte do Iraque por terroristas
do grupo Estado Islâmico. Nossos irmãos foram obrigados a fugir durante a noite, apenas
com as roupas do corpo, em direção às cidades curdas de Erbil e Dohuk.
Desde então, a perseguição aos cristãos piorou e se alastrou, sobretudo no continente africano. Basta lembrarmos o que aconteceu no último Domingo de Pentecostes na Nigéria, quando homens armados assassinaram dezenas de paroquianos, inclusive crianças, durante a
Missa. É até difícil para nós, aqui no Brasil, imaginarmos isso. Contudo, pode não acontecer
aqui, mas a perseguição aos cristãos acontece agora.
A ajuda material da Igreja Católica, por meio da ACN, chega em mais de 130 países, socorrendo também os cristãos que sofrem perseguição. No entanto, o primeiro pedido que eles nos
fazem é a oração. Por isso, nos dias 6 e 7 de agosto, pedimos para todos que rezem por esses
nossos irmãos. Aqui, sugerimos algumas ideias para realizar em vossa comunidade:

1

Colar o cartaz na paróquia/comunidade e distribuir o panfleto com a
oração pelos cristãos perseguidos entre os agentes de pastoral.

2

Em vossas celebrações, informar os fiéis sobre a realidade da perseguição a nossos irmãos em tantos países. Para isso, disponibilizamos dados atualizados e vídeos que podem ser utilizados tanto em
formações como ao final das celebrações. São vídeos com informações e testemunhos daqueles que vivem heroicamente sua fé. Todo
esse conteúdo está disponível gratuitamente em nossa página na
internet: www.acn.org.br/6deAgosto;

3

Incluir uma oração pelos cristãos perseguidos nas orações dos fiéis
e, se oportuno, no momento da oração do Pai-Nosso, lembrar a assembleia daqueles que são perseguidos e sequer podem rezar o Pai-Nosso em público.

4

Estimular a oração do Terço pelos cristãos perseguidos entre os paroquianos e, se oportuno, realizar uma Adoração Eucarística.

Em nome de todos os cristãos que sofrem perseguição por acreditarem em Jesus,
nossa imensa gratidão pelo vosso apoio.
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