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Resumo das Conclusões

• Numa altura em que o número de 
deslocados e refugiados atingiu máximos 
históricos, grupos islâmicos têm levado a 
cabo uma limpeza étnica de cristãos por 
motivos religiosos, designadamente em 
regiões de África e do Médio Oriente. Se 
esta situação continuar, a sobrevivência da 
Igreja nestas regiões está ameaçada. 

• O medo do genocídio – que em muitos 
casos tem fundamento – desencadeou um 
êxodo de cristãos, nomeadamente do Médio 
Oriente e de algumas regiões de África.

• Como consequência deste êxodo, o 
Cristianismo está em vias de desaparecer 
do Iraque, possivelmente no prazo de cinco 
anos, a menos que seja disponibilizada 
ajuda de emergência a nível internacional 
numa escala massiva cada vez maior. 

• Um enorme êxodo de cristãos de outras 
regiões do Médio Oriente, como por 
exemplo da Síria, combinado com um 
aumento das pressões sobre os fiéis na 
Arábia Saudita e no Irão, significam que a 
Igreja está a ser silenciada e expulsa do 
coração da sua antiga região bíblica.

• A ascensão de grupos militantes islâmicos na 
Nigéria, no Sudão, no Quénia, na Tanzânia e 
noutras regiões de África está a destabilizar a 
presença cristã no único continente que até 
agora constituiu a maior esperança da Igreja 
para o futuro.

• Os Cristãos têm sido o alvo dos movimentos 
religiosos nacionalistas – muçulmanos, 
hindus, judeus e budistas – muitos dos quais 
vêem o Cristianismo cada vez mais como uma 
importação estrangeira ‘colonial’. Os Cristãos 
são olhados com suspeição e são vistos 
como estando ligados ao Ocidente, que é 
considerado corrupto e explorador.

• O declínio do Cristianismo em muitos 
países com uma situação preocupante 
pode prejudicar significativamente as 
perspectivas de paz nas regiões onde os 
líderes religiosos e outros desempenharam 
um importante papel na educação, 
no desenvolvimento comunitário e na 
cooperação inter-religiosa.

• Os regimes totalitários, incluindo a China, 
têm colocado cada vez mais pressões 
sobre o Cristianismo, que é visto como uma 
ameaça, quanto mais não seja devido ao seu 
crescente apoio ‘clandestino’.
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Prefácio de D. Jean-Clement Jeanbart, 
Arcebispo Greco-Católico Melquita  
de Alepo, Síria 
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Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia,
a perseguição,
a fome, a nudez,
o perigo, a espada?
De acordo com o que está escrito:
Por causa de ti, estamos expostos à morte o dia inteiro,
fomos tratados como ovelhas destinadas ao 
matadouro.
Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores,
graças àquele que nos amou.
(Romanos 8,35-37)

São Paulo, que foi convertido na Síria e baptizado, 
crismado e ordenado pela nossa Igreja em Damasco, 
parece dirigir-se profeticamente à nossa situação de 
hoje em dia. Tribulação, perseguição, fome e nudez, 
perigos e espadas, isto descreve a sorte daqueles 
que, em tantos países, se agarram à sua Fé em Nosso 
Senhor Jesus Cristo Ressuscitado.

Na minha Diocese de Alepo, no norte da Síria, estamos 
na linha da frente deste sofrimento. A minha própria 
catedral foi bombardeada seis vezes e agora não a 
podemos usar. A minha casa também foi atingida 
mais de dez vezes. Estamos a enfrentar a raiva de 
uma jihad extremista. Podemos vir a desaparecer em 
breve. Tanto na Síria como no Iraque, as comunidades 
cristãs – juntamente com outras minorias vulneráveis – 
estão indefesas contra os assaltos do auto-proclamado 
Estado Islâmico (Daesh). Somos o alvo principal 
daquilo a que o califado denomina campanha de 
limpeza religiosa. Em toda a região, os Cristãos e 
outras minorias são muitas vezes apanhados nos 
combates, enfrentando calamidades à medida que 
são deslocados, com escassas provisões para abrigo, 
alimentação e assistência médica. Somos de facto 
“tratados como ovelhas destinadas ao matadouro”. 

Estamos “expostos à morte o dia inteiro” e outros 
cristãos também estão. A jihad extremista varreu a 
Nigéria; no Sri Lanka, um outro tipo de extremismo 
religioso ataca minorias religiosas, incluindo cristãos; 
e por aí em diante. No relatório Perseguidos e 
Esquecidos? da Fundação AIS vai encontrar um foco 
de luz a apontar para a situação em todos estes países, 
e os problemas que eles enfrentam são expostos. 
A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa humanidade 
partilhada, exige que oiçamos as histórias dos que 

sofrem por causa das crenças que partilhamos. A sua 
história é a nossa história.

Apesar dos nossos problemas aqui no Médio Oriente, 
estamos a fazer tudo o que podemos para ajudar 
os que não têm alimentos, roupas e outros bens 
essenciais. Pela graça de Deus, e com a ajuda contínua 
de várias organizações, incluindo a Fundação AIS, 
temos conseguido responder às necessidades urgentes 
do nosso povo.

Estamos a enfrentar um dos desafios mais importantes 
da nossa história de 2.000 anos. Vamos lutar com 
todas as nossas forças e actuar com todos os meios 
disponíveis para dar ao nosso povo razões para ficar e 
não se ir embora. Sabemos que o caminho em frente 
é muito duro. Mesmo assim, estamos convencidos de 
que o nosso amado Senhor Jesus está presente na sua 
Igreja e que nunca nos vai abandonar. Sabemos que 
nada pode intrometer-se entre nós e o amor de Cristo. 
E que, em todas estas provações, saímos vencedores 
graças ao poder d’Aquele que nos ama.

+ Jean-Clement Jeanbart  
Arcebispo Greco-Católico Melquita
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Índia: Protesto contra ataques à Igreja interrompido à força. 
Março de 2015: A polícia na Índia foi acusada de retirar com violência os manifestantes que participavam numa manifestação 
pacífica contra o aumento dos ataques a igrejas e a cristãos. O Padre Dennis George, que participava na manifestação, disse 
que a polícia os atacou depois de 500 pessoas se terem reunido à porta da Catedral do Sagrado Coração. Falando para a 
AIS, o sacerdote da Arquidiocese de Nova Deli descreveu a forma como tentou intervir quando viu que “a polícia estava a 
maltratar as pessoas e a arrastá-las, incluindo mulheres, para as carrinhas”. Mas, depois, o próprio Padre George foi levado: 
“Três polícias tentaram arrastar-me e levar-me dali. Mas eu resisti. Então, meia dúzia deles levantou-me – um até me apertou 
o pescoço – e puseram-me na carrinha da polícia.”

Fonte: ACN News, 12/03/15.
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1   Maggie Michael, ‘Isis beheading of Coptic Christians: The Egyptian village wracked by grief for young men killed by militants’, The Independent, 
17/02/15 <www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-beheading-of-coptic-christians-the-egyptian-village-wracked-by-grief-for-young-
men-killed-by-militants-10051487.html>.

2   Eve Parish, ‘UNHCR: Refugee numbers reach highest ever recorded’, CNN, 18/06/15 <http://edition.cnn.com/2015/06/18/world/unhcr-refugees-
most-in-history/>.

3  UNHCR, ‘Facts and figures about refugees’ (2014), <www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html>.  

Pelas estreitas vielas ladeadas por casas simples de tijolo, o 
som da dor fazia-se ouvir. Mulheres vestidas de preto gritavam. 
Entre os seus gritos podia ouvir-se o choro convulsivo dos 
homens. Ninguém conseguia acreditar que uma tal tragédia 
pudesse ter-se abatido sobre a sua comunidade agrícola 
tão unida. El-Aour, uma aldeia maioritariamente cristã, na 
província de Minya no Egipto, foi a mais atingida por um dos 
piores actos de ódio contra cristãos dos tempos modernos. Tal 
como descrito com grande pormenor na página 19, o grupo 
terrorista auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh) publicou 

um vídeo da decapitação de vinte trabalhadores migrantes 
cristãos coptas egípcios raptados na Líbia. Treze dos vinte 
homens coptas apresentados com macacões cor de laranja 
ajoelhados em frente aos seus assassinos vieram de El-Aour. 
Quando as suas famílias na aldeia viram o vídeo publicado 
a 12 de Fevereiro de 2015, ficaram horrorizadas. Bushra 
Fawzi viu o seu filho Shenouda entre os que se ajoelhavam 
na costa marítima da Líbia. Bushra disse: “É o meu primeiro 
filho e o mais velho, a minha primeira alegria e felicidade. 
Quero o seu corpo de volta. Se eles o deitaram ao mar, 
quero-o de volta. Se o queimaram, quero o seu pó.”1 

É em memória de Shenouda, da sua família e de muitos outros 
que a Fundação AIS, a Instituição católica para os Cristãos em 
sofrimento, publicou a edição de 2015 do livro Perseguidos e 
Esquecidos? Um Relatório sobre os Cristãos Oprimidos por 
causa da sua Fé.

O relatório completo, que está disponível em www.fundacao-
ais.pt, revela que o período em análise – de Outubro de 2013 
a Julho de 2015 – foi catastrófico para muitos cristãos nas 
regiões onde a perseguição é pior. Estes cristãos não foram 
os únicos a sofrer, nem foram necessariamente vítimas dos 
piores actos de perseguição, mas, no seu todo, mais cristãos 
foram atacados do que qualquer outro grupo religioso. Pior 
ainda, o impacto deste ciclo de perseguição que se aprofunda 
cada vez mais deu origem ao êxodo mais significativo de fiéis 
cristãos na história da religião.

A perseguição emergiu como um factor-chave no aumento 
global de pessoas deslocadas à força. Os números de 
deslocados internos e refugiados no estrangeiro atingiram um 
recorde máximo histórico2 de quase 60 milhões em 2014, de 
acordo com a ONU.3 Com a fuga nunca antes vista de pessoas 
das suas casas, os Cristãos estão a desaparecer rapidamente 
de regiões inteiras, designadamente de uma parte significativa 
do Médio Oriente, mas também de dioceses inteiras em 
África. Em grande medida, esta migração é o produto de uma 
limpeza étnica motivada pelo ódio religioso. Esta violência e 
intimidação sistemáticas resultam em grande parte do trabalho 
de militantes islâmicos, grupos de terror que parecem ter 
aparecido do nada e que exercem uma força e uma crueldade 
muito maiores do que as das organizações radicais a partir 
das quais surgiram. 

O auto-proclamado Estado Islâmico e outros movimentos 
agiram estrategicamente para incutir o medo do genocídio, 
uma ameaça tornada real pelo massacre de grupos específicos 
de cristãos. Tais actos selvagens, captados em vídeo e 
transmitidos ao mundo, foram prova suficiente da intenção 
dos islâmicos forçarem os Cristãos a deixarem as regiões que 
caíram nas mãos dos extremistas. Seja na Síria, no Iraque, na 
Nigéria ou em regiões da África Oriental, a crescente ameaça 
de grupos muçulmanos militantes – nomeadamente o auto-
proclamado Estado Islâmico – levou centenas de milhares 
a fugirem. Esta ameaça é a principal causa da contracção 
do Cristianismo, que está a deixar de ser uma fé global para 
ser uma fé regional, com os fiéis cada vez mais ausentes 
de áreas cada vez maiores. Isto passa-se no contexto de 
um crescimento global no total da população cristã, que no 

O Cristianismo estará em 
vias de extinção no coração 
de muitas das regiões 
bíblicas no espaço de uma 
geração, senão antes.



4   ‘Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population’, Pew Research Centre Religion & Public Life, 
19/11/11 <www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/>.

5   Paul Vallely, ‘Christians: The world’s most persecuted people’, The Independent, 27/07/14 <www.independent.co.uk/voices/comment/christians-
the-worlds-most-persecuted-people-9630774.html>. 

6   Mark Greaves, ‘Christianity is the most persecuted religion, say European bishops’, Catholic Herald, 07/10/10.
7   UCANews, ‘Persecution kills 150,000 Christians every year’, 12/09/12 <www.ucanews.com/news/persecution-kills-150000-christians-every-

year/60090>.
8   ‘David Cameron Downing Street Easter Reception’, 09/04/14 <www.gov.uk/government/speeches/easter-reception-at-downing-street-2014>. 
9   Andrew E Harrod, ‘Angela Merkel Calls Christianity the “World’s Most Persecuted Faith”’, The Institute of Religion and Democracy (website), 

12/11/12 <www.theird.org/issues/religious-liberty/12-11-12 rl-angela-merkel-cites-christianity-as-the-worlds-most-persecuted-faith>.
10   Aid to the Church in Need, Religious Freedom in the World Report 2014 <www.acnuk.org/pages/religious-freedom-in-the-world-report-2014>. 
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prazo de um século quase quadruplicou para mais de 2 mil 
milhões.4 As regiões de onde os fiéis estão a emigrar mais 
são frequentemente aquelas onde até há pouco mais de uma 
geração atrás os Cristãos eram numerosos e influentes.

Se a situação não melhorar, o Cristianismo estará em vias 
de extinção no coração de muitas das regiões bíblicas no 
espaço de uma geração, senão antes. O prognóstico para 
a sobrevivência da Igreja em regiões de África é quase tão 
mau como este. É este tema – a limpeza étnico-religiosa 
alimentada pela ameaça bem divulgada de genocídio – que 
emerge como uma conclusão predominante nesta edição 
de 2015 do relatório Perseguidos e Esquecidos?

80% das perseguições são contra cristãos

As estatísticas globais relacionadas com os cristãos 
perseguidos corroboram a gravidade da violência e da 
opressão dirigida contra eles. Mesmo antes do período 
em análise, a investigação concluiu que os Cristãos 
eram de longe o grupo religioso mais perseguido. No 
Verão de 2012, a International Society for Human Rights, 
sediada em Frankfurt, na Alemanha, calculou que 80% de 
todos os actos de discriminação religiosa foram contra 
cristãos.5 Em termos de perseguições, a Comissão das 
Conferências Episcopais da Comunidade Europeia 
(COMECE) relatou que 75% foram contra cristãos.6 

Embora os relatos de que até 150 mil cristãos estavam a 
ser mortos por causa da sua fé todos os anos7 estivessem 
rodeados de controvérsia, havia um consenso crescente 
de que a opressão contra os Cristãos se tinha tornado 
cada vez mais grave. Numa recepção de Páscoa em 
Downing Street, em Abril de 2014, o primeiro-ministro 
britânico David Cameron afirmou que o Cristianismo “é 
agora a religião mais perseguida em todo o mundo”8, 
fazendo eco de declarações em Novembro de 2012 
por parte da chanceler alemã Angela Merkel.9

O crescente reconhecimento geral da escala das 
perseguições foi reforçado pelos acontecimentos 
ocorridos durante o período em análise, designadamente 
os ataques a cristãos por parte do auto-proclamado 
Estado Islâmico. Em Novembro de 2014, no lançamento 
no Reino Unido do Relatório da Liberdade Religiosa no 
Mundo pela AIS, Sua Alteza Real o Príncipe de Gales 
enviou uma mensagem de vídeo onde afirmava o seguinte: 

“Os acontecimentos terríveis e penosos no Iraque e na 
Síria trouxeram o tema da liberdade e da perseguição 
religiosa para a primeira linha das notícias mundiais.”10

Metodologia de investigação – separar factos 
de conjecturas

Este relatório – Perseguidos e Esquecidos? – avalia a 
natureza das ameaças aos Cristãos e as causas subjacentes. 
Identificam-se tendências e, onde possível, prevêem-se 
desenvolvimentos futuros. O relatório avalia a situação em 
vinte e dois países. Na maioria dos casos, os países são 
seleccionados como estando entre os piores autores de actos 
de ódio contra cristãos: Coreia do Norte, Arábia Saudita, 
Eritreia, Paquistão e Sudão estão entre os que vale a pena 
destacar neste contexto. Mas o relatório também analisa 
outros países onde a opressão dos Cristãos é menos grave. 
Estes países, designadamente a Rússia, são avaliados à 
luz do seu significado político e cultural mais alargado: a 
abordagem dos seus governos à liberdade religiosa em 
geral e aos Cristãos em particular tem um impacto regional e 
mesmo global.

Selectivos em vez de abrangentes, os relatórios para cada país 
em análise estão divididos em duas partes. Primeiro, analisam-
se os factos e números principais que formam a base essencial 
de qualquer avaliação da liberdade religiosa. Esta visão geral 
dos fenómenos políticos (constitucionais), económicos e 
culturais fornece a base de uma avaliação dos indicadores 
fundamentais de mudança e continuidade que constituem o 
foco principal do relatório. Esta análise é seguida de relatos 
de incidentes. Variando consideravelmente em detalhe e 
quantidade, estes relatos apresentam casos de estudo de 
perseguições dignos de nota. Os critérios de selecção incluem 
qualquer pessoa ou grupo que sofra assédio, opressão ou 
pior, sob formas que têm impacto no seu acesso à liberdade 
religiosa. Os relatos de incidentes abrangem todos os grupos 
cristãos tradicionais – católicos, ortodoxos e protestantes – mas 
evitam abranger grupos religiosos que, embora cristãos de 
nome, se focam excessivamente no materialismo, pregando um 
‘Evangelho da Prosperidade’, ou cujo conceito de fé cristã está 
divorciado das crenças tradicionais.

A maioria dos relatos de incidentes são disponibilizados 
por outras fontes para além da Fundação AIS: na realidade, 
temos uma dívida de gratidão para com outras instituições 
cristãs e para com agências de notícias, ambas religiosas 
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Iraque: Libertadas pelo auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh)
Agosto de 2014: Duas idosas, capturadas pelo auto-proclamado Estado Islâmico 
(Daesh) no norte do Iraque, arriscaram ser mortas quando se recusaram a 
abandonar a sua fé. As vizinhas Victoria (à direita na imagem) e Gazella, ambas com 
80 anos, foram deixadas para trás quando a sua aldeia de Karamlesh, nas planícies 
de Nínive, foi evacuada à medida que os extremistas se aproximavam. Passados 
quatro dias, foram descobertas pelos militantes que as obrigaram a caminhar até ao 
Monte de Santa Bárbara no limite da aldeia, onde se juntaram a outros dez cristãos. 
Quando lhes ordenaram converter-se ao Islamismo, Victoria e Gazella recusaram-
se. Gazella disse: “Nós acreditamos que, se agirmos com amor e bondade, perdão 
e misericórdia, podemos criar o Reino de Deus na terra e no Céu. O Paraíso tem a 
ver com o amor. Se vocês nos querem matar por causa da nossa fé, então estamos 
preparadas para morrer aqui e agora.” O auto-proclamado Estado Islâmico não 
teve resposta para a fé resoluta das mulheres e ficou acordado que os restantes 
doze ou mais cristãos podiam ir em liberdade. Victoria e Gazella fugiram para a 
capital curda próxima, Erbil. Umas semanas mais tarde, a AIS encontrou-as numa 
casa disponibilizada pela Igreja. Contaram a sua história sentadas lado a lado, em 
colchões, no chão – as suas camas para essa noite.

Entretanto, outros cristãos deslocados em Erbil, tal como as duas idosas na 
imagem acima, estavam em campos de deslocados à espera de transferência para 
contentores e outro alojamento mais permanente disponibilizado pela AIS.

 Os acontecimentos terríveis e 
penosos no Iraque e na Síria 
trouxeram o tema da liberdade 
e da perseguição religiosa para 
a primeira linha das notícias 
mundiais.
Sua Alteza Real o Príncipe de Gales
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Paquistão: Primeira mulher condenada à morte por blasfémia ainda está na prisão.
Junho de 2015: Uma mulher cristã que estava no corredor da morte há quase cinco anos foi transferida para outra prisão 
depois de ter ficado tão doente que não conseguia andar. Asia Bibi, de 50 anos, estava alegadamente a vomitar sangue e tinha 
dificuldade em comer. Os seus advogados receberam autorização para que ela fosse transferida para uma prisão em Lahore, 
onde está a receber tratamento médico e mais perto da sua família. Em Abril de 2015, o Papa Francisco levantou a questão do 
caso de Asia quando conheceu o seu marido e filhos, e rezou por ela durante uma das suas audiências gerais de quarta-feira. 
Asia foi condenada por blasfémia, em Novembro de 2010, depois de uma discussão por causa de um copo de água.

Em Julho de 2015, o Supremo Tribunal do Paquistão concedeu uma suspensão da execução pendente de um recurso que 
estava em curso na altura de este livro ser impresso.

Fontes: Catholic Herald, 15/04/15, 08/06/15; Assist News, 09/06/15
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(maioritariamente cristãs), que tiveram extremo cuidado a 
seleccionar apenas fontes fidedignas e, quando possível, 
corroboraram os seus dados junto de especialistas do 
país dentro da própria instituição e a partir de material 
recolhido pela Fundação AIS em viagens de projecto aos 
países. Em muitos dos países em análise, a informação 
específica sensível foi retida precisamente porque 
poderia colocar os Cristãos – e outras pessoas – em 
perigo. Neste sentido, algumas das conclusões tiradas 
vão mais longe do que o que os dados apresentados 
indicam.

Esta investigação cuidadosa e completa, baseada em 
métodos desenvolvidos ao longo de cinco edições 
do relatório Perseguidos e Esquecidos? abrangendo 
nove anos, revela que a situação se deteriorou na 
esmagadora maioria dos países em análise. Mesmo 
no período que decorre desde que o último relatório foi 
produzido, em Outubro de 2013, a situação dos Cristãos 
degradou-se, em muitos casos drasticamente.

Ao analisar as conclusões da investigação nos vinte e dois 
países em questão, a Fundação AIS comparou as questões 
religiosas que os Cristãos enfrentaram no período de 2013-
15 com as de 2011-13. Estes factores de preocupação 
incluem o seguinte: 
• Violência contra cristãos – ataques a igrejas, casas 
e negócios de cristãos, raptando crentes por razões 
relacionadas com a sua fé ou identidade religiosa;
• Processos judiciais envolvendo cristãos que sofrem 
perseguições através de processos legais injustos. Uma 
preocupação fundamental aqui são as Leis de Blasfémia;
• Desenvolvimentos políticos que dificultam ou 
promovem a causa do acesso por parte dos Cristãos à 
liberdade religiosa, nomeadamente Constituições novas 
ou revistas, declarações e políticas governamentais – 
autorizações de viagem para o clero, regulamentos de 
planos relativos a projectos de construção de igrejas, 
atitudes governamentais para com o envolvimento dos 
cristãos no debate político e nos direitos de voto; 

• Acompanhamento de mudanças sociais que afectam 
os Cristãos – acesso ao emprego, à educação, à saúde, 
onde o estigma social teve o efeito de tornar impossível 
que os Cristãos reivindiquem os seus direitos, apesar de 
terem direito a eles nos termos da lei.

No seu todo, contudo, a avaliação comparativa não 
tem por objectivo a abrangência completa. A avaliação 
essencialmente qualitativa da Fundação AIS, pela sua 
natureza, não fornece estatísticas que permitam uma 
análise comparativa completa. Além disso, a opressão 
estatal é totalmente diferente por natureza de actos 
esporádicos de violência, e as condições de perseguição 
invariavelmente não têm uniformidade em qualquer país 
em particular.
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China: Igrejas e cruzes atacadas.
Abril de 2014 até à actualidade: Sob o pretexto de remover estruturas ilegais que violavam as leis de planeamento e 
zonamento, várias igrejas receberam ordens de demolição, seja para as cruzes no exterior ou para a totalidade dos edifícios. 
Falando sobre a Igreja de Sanjiang aprovada pelo Governo, que foi demolida apesar de apenas ter sido concluída no final 
de 2013, um residente de Wenzhou disse: “Era um edifício mesmo grande e podia-se ver a cruz no cimo a quilómetros de 
distância. Ouvi dizer que isso enfurecia os agentes da autoridade e por isso deitaram-na abaixo e livraram-se das provas.” 
Desde Janeiro de 2015 houve mais de 650 incidentes registados, incluindo: demolição total ou parcial de uma igreja ou de 
um edifício gerido pela Igreja; aviso prévio para remover, remoção, demolição, modificação ou cobertura de uma cruz; e 
ferimentos, detenções, penas de prisão ou convocatórias relacionadas com as demolições. O Bispo Zhu Weifang de Wenzhou, 
de 87 anos, membro da Associação Patriótica Católica Chinesa, afirmou que a polícia estava “errada e era injusta”, referindo 
que “atacava as cruzes sobre os telhados das igrejas, um símbolo da fé cristã.”

Fontes: Financial Times Magazine (web), 07/11/14; Asia News, 23/12/14; Christian Solidarity Worldwide, 12/02/15.
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Perseguidos e Esquecidos?  
As principais conclusões.

É neste contexto que, num número inquietantemente elevado 
de países analisados, grupos específicos de cristãos sofreram 
uma negação completa dos seus direitos humanos. Os relatos 
descrevem incidentes que são classificados como crimes 
contra a humanidade: estes incluem cristãos raptados e nunca 
mais vistos, outros enfiados em contentores de metal sob o sol 
africano, outros ainda torturados para que admitam crimes que 
nunca cometeram e alguns até enforcados ou decapitados.11 
A tecnologia moderna e as redes socais contribuíram em 
muito para ajudar a divulgar esta informação, embora não 
necessariamente sempre com exactidão e equilíbrio. A violência 
contra os Cristãos em particular, e outras religiões em geral, foi 
bem documentada nos anos que antecederam o período em 
análise neste estudo.

Mas nas regiões principais, sobretudo em países do Médio 
Oriente, nada do que ocorreu antes poderia preparar os 
observadores das perseguições cristãs para as calamidades 
que iriam acontecer de Outubro de 2013 a Junho de 2015. 
Uma tabela nas páginas 30-31 e o mapa que a acompanha 
ilustram a extensão a que chegou a já grave situação, que 
piorou significativamente. Dada a dimensão do agravamento 
das perseguições em 2011-13, é muito significativo que a taxa 
de degradação tenha de facto aumentado nos dois anos que 
se seguiram. O relatório de 2015 analisou vinte e dois países, 

dos quais dezanove também foram apresentados no relatório 
de 2013 Perseguidos e Esquecidos? Desses dezanove países, 
quinze (ou seja, 79%) viram a situação dos Cristãos “piorar”. 
O relatório de há dois anos apresentava uma lista de treze países 
que tinham piorado.12 Em ambos os estudos, os factores de 
degradação incluíram um aumento dos ataques aos Cristãos 
e às igrejas, alterações legais que comprometem claramente 
a liberdade dos Cristãos, e discurso de ódio, sobretudo na 
comunicação social. O número de países categorizados como 
aqueles onde os Cristãos sofreram perseguição “extrema” 
aumentou de seis em 2011-13 para dez em 2013-15. Os 
recém-chegados à categoria de perseguição “extrema” foram 
o Iraque, a Nigéria, o Sudão e a Síria. Estes países juntaram-se 
à lista pré-existente dos piores infractores – China, Eritreia, Coreia 
do Norte, Paquistão, Arábia Saudita e Vietname. Reflectindo a 
cada vez maior volatilidade da situação em áreas fundamentais 
de preocupação, a investigação notou um declínio em países 
onde a situação se tinha mantido inalterada, caindo de cinco em 
2011-13 para três, dois anos mais tarde.

Islamismo extremista – a ameaça mais grave
É importante salientar que todos os novos países na 
categoria de perseguição “extrema” eram países que 
testemunharam um aumento do Islamismo extremista. 
Importa reconhecer que todas as religiões foram atacadas 
em maior ou menor grau por grupos radicais jihadistas,13 
designadamente o auto-proclamado Estado Islâmico. Em 
muitos casos, a violência deve ser vista como fazendo parte 
dos crescentes confrontos entre os ramos sunita e xiita 
do Islão, sendo que os Cristãos foram apanhados no fogo 
cruzado, ao lado de uma série de outros grupos minoritários. 
Mas os acontecimentos mostraram que os Cristãos estiveram 
especialmente em risco, pelo grande número de ataques a 
igrejas e fiéis.

Dos treze países onde a situação dos Cristãos piorou, 
nove presenciaram uma clara violência islâmica anti-cristã: 
Indonésia, Irão, Iraque, Quénia, Nigéria, Paquistão, Arábia 
Saudita, Sudão, Síria. Outros dois – Eritreia e Turquemenistão – 
foram países onde os regimes totalitários oprimem os Cristãos, 
mas também onde houve cada vez mais problemas causados 
pelo aumento do Islamismo.

A ascensão de grupos islâmicos extremistas não ocorreu 
apenas no Médio Oriente, mas também em regiões de África 
e mesmo no subcontinente indiano. De todos os relatos de 
atrocidades islâmicas, aquela que teve indiscutivelmente o 
maior impacto foi a queda de Mossul e da planície de Nínive às 
mãos do auto-proclamado Estado Islâmico no Verão de 2014. 
Quando o grupo terrorista islâmico tomou de assalto a segunda 

11   Heather Saul, ‘Ethiopian Christians beheaded and shot by Isis “were migrants hoping to reach UK and Europe”’, The Independent, 21/04/15 
<www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ethiopian-christians-beheaded-and-shot-by-isis-were-migrants-hoping-to-reach-uk-and-
europe-10191409.html>.

12   John Pontifex and John Newton (Ed.s), Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2011-2013 – Executive 
Summary (London: ACN (UK), 2013), pp. 30-31.

13   Jeremy Bowen, ‘Sharpening Sunni-Shia Schism bodes ill for Middle East’, BBC (website), 20/12/13 <www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-25458755>.

14  ‘ UN chief decries Islamic State’s ultimatum’, AlJazeera, 21/07/14 <http://www.aljazeera.com/humanrights/2014/07/un-chief-decries-islamic-
state-ultimatum-201472112626236320.html>.
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cidade do Iraque nesse mês de Junho, apresentou aos Cristãos 
uma escolha: ou se convertiam ao Islão e pagavam o imposto 
da Jizya ou ‘não há mais nada… senão a espada’14. Quando 
o auto-proclamado Estado Islâmico retirou a opção de pagar 
o imposto da Jizya, quase toda a comunidade cristã fugiu, 
deixando praticamente todos os seus bens para trás. Outras 
centenas de milhares também fugiram, a maior parte deles 
muçulmanos.15 Os Cristãos procuraram refúgio na vizinha 
planície de Nínive, apenas para sofrerem a mesma agonia 
novamente quando o auto-proclamado Estado Islâmico invadiu 
muitas das vilas e aldeias dessa região. Na noite de 6 de 
Agosto, outro êxodo ocorreu, afectando yazidis e cristãos. A 7 
de Agosto, 120 mil cristãos chegaram ao norte curdo do Iraque 
quando amanheceu, a maior parte deles sem nada mais do 
que as roupas que tinham no corpo.16 

O que aconteceu em Mossul e Nínive pode ter tido grande 
cobertura por parte da comunicação social, mas foi apenas 
um entre muitos incidentes de violência que empurraram os 
Cristãos até ao limite como nunca antes. Muitas comunidades 
de fé sofreram, mas, com os números já reduzidos, os 
Cristãos tinham mais a perder com o enorme aumento da 
violência islâmica. A presença do auto-proclamado Estado 
Islâmico estava apenas a começar a fazer-se sentir durante 
o período coberto pelo relatório de 2013 Perseguidos e 

Esquecidos?, mas rapidamente se tornou claro que este grupo 
– e outros grupos militantes islâmicos – tinham superado a 
Al Qaeda como uma força de violência sem paralelo.17 Uma 
tal implacabilidade só era comparável à ambição do auto-
proclamado Estado Islâmico que se propunha criar um califado, 
não apenas alargando-se para o Iraque e a Síria, mas também 
com o desejo de se estender para leste, talvez mesmo até ao 
Bangladesh, e para oeste em todo o norte de África e para além 
disso. De facto, na Primavera de 2015, Abu Bakr al-Baghdadi, 
descrito como califa pelos seguidores do seu auto-proclamado 
Estado Islâmico, terá alegadamente aceitado um juramento de 
fidelidade do grupo terrorista islâmico Boko Haram, ele próprio 
regozijando-se nos seus ganhos sedentos de sangue em todo 
o nordeste da Nigéria.18 O alcance da militância islâmica em 
África foi destacado através de relatos da AIS recebidos da 
República Democrática do Congo, onde foram avistados no 
Verão de 2015 campos de treino para cerca 1.500 crianças e 
adolescentes a partir dos nove anos.19 

O auto-proclamado Estado Islâmico não fez segredo da sua tentativa 
de eliminar a presença do Cristianismo nos territórios sob o seu 
controlo. Os militantes assumiram a responsabilidade pelas filmagens 
em vídeo que mostravam abertamente igrejas a serem saqueadas, 
ícones a serem desfigurados e cruzes e sinos a serem atirados ao 
chão, e substituídos pelas infames bandeiras negras dos islâmicos.20 

16 |  

15   ‘Iraq crisis: Islamists force 500,000 to flee Mosul’, BBC News (website), 11/06/14 <www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27789229>.
16   Chaldean Archbishop Bashar Warda of Erbil, northern Iraq, Address at Westminster Cathedral Hall, London (Aid to the Church in Need/Iraqi 

Christians in Need Event), 11/02/15 <www.youtube.com/watch?v=kXPRP8aGcdM>.
17   Hunter Schwarz, ‘Islamic State more powerful than al-Qaeda on 9/11, Rep. Peter King says’, The Washington Post, 10/08/14 <www.

washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/08/10/islamic-state-more-powerful-than-al-qaeda-on-911-rep-peter-king-says/>. 
18   ‘Islamic State Accepts Allegiance of Boko Haram’, Sky News (website), 17/03/15 <http://news.sky.com/story/1444095/islamic-state-accepts-

allegiance-of-boko-haram> 
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Síria: Sacerdote jesuíta morto 
a tiro na cidade de Homs. 
Abril de 2014: Um sacerdote jesuíta 
holandês de 75 anos, que vivia e 
trabalhava na Síria há quase cinquenta 
anos, foi morto por um assassino 
desconhecido. O Padre Frans van der 
Lugt tinha mergulhado na cultura síria e 
tinha-se tornado num defensor dos pobres 
e dos necessitados independentemente 
da sua religião. Durante três anos, ficou 
junto do seu povo em Homs, enquanto a 
cidade esteve sob cerco. Apesar da sua 
idade, recusou ofertas para ser evacuado 
e continuou a servir as pessoas e a 
promover a reconciliação entre diferentes 
grupos religiosos. Foi enviada assistência 
de emergência da AIS ao bairro cristão 
da Cidade Velha de Homs, onde o Padre 
Frans vivia e ele distribuía-a pela reduzida 
comunidade que ainda ali vivia.

Fonte: ACN News, 07/04/14.
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Mas os ataques não terminaram por aqui e imagens chocantes 
transmitidas através dos novos meios de comunicação mostraram a 
morte selvagem de crentes inocentes.

Limpeza étnica motivada pela ameaça  
de genocídio
No final de Outubro de 2013, os islâmicos tomaram de assalto 
a cidade maioritariamente cristã de Sadad. Quando a cidade foi 
libertada, dez dias mais tarde, os que regressaram descobriram 
trinta corpos em duas valas comuns.21 A mensagem foi clara: 
se os Cristãos – e outros com perspectivas ‘hereges’ – fossem 
apanhados dentro do território tomado pelo auto-proclamado 
Estado Islâmico e por outros grupos extremistas, podiam esperar 
a tortura e a morte. A escala da ameaça foi reconhecida pelos 
líderes da Igreja. Quando a planície de Nínive estava prestes a 
cair às mãos do auto-proclamado Estado Islâmico, a decisão dos 
bispos e sacerdotes de evacuar rapidamente a região pode muito 
bem ter evitado um número incontável de mortes. À medida que 
o auto-proclamado Estado Islâmico tomava zonas fundamentais 
de Nínive em Agosto de 2014, o Patriarca caldeu Louis Raphael I 
Sako de Bagdade disse: “[Os Cristãos] fugiram das suas aldeias e 
casas. Os Cristãos estão a deslocar-se a pé sob o calor escaldante 
do Verão do Iraque em direcção à [segurança]. Enfrentam a 
catástrofe e um verdadeiro genocídio.”22

Cristãos fogem em grande número
Neste cenário de violência e ameaças, os grupos extremistas 
– com substanciais capacidades militares, financeiras e 
organizacionais, e apoio político clandestino – ou afastaram a 

ordem pré-existente ou a atiraram para uma luta amarga até 
à morte. Seja apanhados no fogo cruzado ou vítimas de ódio 
religioso, os Cristãos não tiveram opção senão fugir ou morrer. 
Em muitos dos países analisados neste relatório, os fiéis viveram 
violações de direitos humanos equivalentes a uma limpeza 
étnico-religiosa em grande escala. Embora não seja verdade 
dizer-se que os Cristãos foram mortos em massa, a violência 
cometida em geral e em muitos casos contra eles em particular 
levou-os a fugir em grande número. Foram efectivamente 
varridos da face da terra, não apenas em vilas e cidades 
específicas, mas também em zonas bem mais longínquas. 

No Verão de 2014, a tomada de Mossul e Nínive, no Iraque, 
pelo auto-proclamado Estado Islâmico desencadeou um 
êxodo maciço de pessoas de várias religiões, incluindo 120 mil 
cristãos. Pela primeira vez em 1.800 anos, não houve Missa 
dominical em Mossul.23 Mas há igualmente outros exemplos. 
Em Maio de 2015, sucessivos actos de violência por parte do 
grupo terrorista islâmico Boko Haram tinham levado 100 mil 
católicos a fugirem da maior Diocese da Nigéria, Maiduguri, 
no nordeste, com 350 igrejas destruídas e vinte e dois dos 
quarenta centros paroquiais e capelanias abandonados.24

Noutras regiões de África, a violência islâmica pretendia 
claramente intimidar os Cristãos, destabilizando a sua 
presença. No Quénia, os islâmicos mostraram a extensão 
do seu alcance em Abril de 2015 ao montarem um ataque à 
Universidade de Garissa, isolando e massacrando cristãos e 
outros não muçulmanos.25 No Sudão do Sul, a quase completa 
evacuação dos Cristãos da área de Malakal na Primavera de 
2014 foi sobretudo resultante de um enorme aumento dos 
conflitos sectários ou tribais.26 

Extinção no prazo de uma década?
Mas se olharmos a mais longo prazo, o padrão dos 
acontecimentos aponta para um processo semelhante a uma 
limpeza étnica a ocorrer numa área geográfica muito maior. 
O vasto êxodo de cristãos da Síria, do Iraque e de outras 
regiões do Médio Oriente põe em destaque a possibilidade 
muito real de o Cristianismo poder, em breve, desaparecer 
totalmente de grande parte da sua antiga terra natal. Os 
Cristãos no Iraque diminuíram para números tão baixos como 
275 mil27 no período em análise, tendo pelo menos metade 
sido recentemente deslocados. Muitos, se não a maior parte, 
dos que permanecem querem deixar o Iraque. A taxa de 
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19   John Pontifex, ‘Training for terrorism aged nine’, ACN News, 20/07/15 <www.acnuk.org/news.php/583/dr-congo-training-for-terrorism-aged-nine>. 
20   Colin Freeman, ‘Islamic State defaces St George in assault on Christian churches in Iraq’, The Telegraph, 13/03/15 <www.telegraph.co.uk/

news/worldnews/middleeast/syria/11476676/Islamic-State-defaces-St-George-in-assault-on-Christian-churches-in-Iraq.html>
21   John Pontifex, ‘Syria: Death and destruction in Christian town of Sadad’, ACN News, 05/11/13 <www.acnuk.org/news.php/455/syria-death-and-

destruction-in-christian-town-of-sadad>. 
22   ‘Religious leaders say Isis persecution of Iraqi Christians has become genocide’, The Guardian, 09/08/14 <www.theguardian.com/world/2014/

aug/08/isis-persecution-iraqi-christians-genocide-asylum>.
23   John Pontifex, interview with Archbishop Amel Nona of Mosul, Iraq, October 2014.
24   Father Gideon Obasogie, ‘Situation Report on the Activities of Boko Haram in the Catholic Diocese of Maiduguri’, cited in Zenit, 21/05/15 

<www.zenit.org/en/articles/report-records-boko-haram-s-heavy-toll-in-a-single-nigerian-diocese>.
25   ‘Militants Kill 147 in Kenyan University Attack’, Sky News, 03/04/15 <http://news.sky.com/story/1457254/militants-kill-147-in-kenyan-university-attack>. 
26   John Pontifex, ‘South Sudan: We have lost everything’, ACN News, 13/03/14 <http://www.acnuk.org/news.php/482/south-sudan-we-have-lost-

everything>.
27  John Pontifex, ‘Exodus of Biblical proportions’, The Tablet, 18/12/14 <www.thetablet.co.uk/features/2/4220/exodus-of-biblical-proportions>. 
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Coreia do Norte: Escapar para abraçar Cristo. 
Tom* foi torturado tão violentamente que já não conseguia andar. Preso depois de se ter atrevido a fugir para a vizinha China, sofreu 
torturas às mãos das autoridades da Coreia do Norte. Apercebendo-se do seu estado crítico depois de ser torturado, as autoridades 
enviaram Tom para casa em liberdade condicional durante três dias, para recuperar. Durante esse período, ele conseguiu escapar pela 
segunda vez. Ajudado por familiares, atravessou novamente a fronteira com a China. Mas, uma vez mais, foi capturado pelas autoridades 
chinesas e enviado para a prisão em Xangai. Numa cela de prisão apertada e suja, Tom folheou uma versão esfarrapada da Bíblia e 
recitou os seus salmos favoritos. Tom disse à AIS: “Falei com Deus e tentei fazer um acordo com Ele. Disse-Lhe: ‘Dá-me a liberdade e eu 
acreditarei em Ti’.” Tom acabou por ser deportado, mas as autoridades chinesas enviaram-no para a Coreia do Sul, onde foi baptizado.

* O seu nome foi alterado para sua segurança.
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Líbia: Martirizados pelo 
auto-proclamado Estado 
Islâmico (Daesh). 
Fevereiro de 2015: Um grupo filiado 
no auto-proclamado Estado Islâmico 
publicou um vídeo exibindo a decapitação 
de vinte egípcios e de um homem do 
norte de África numa costa da Líbia. Os 
cristãos coptas, de regiões pobres do 
Egipto, estavam a trabalhar na Líbia para 
enviarem dinheiro para casa quando 
foram raptados. O pai de Abanub Ayyad 
Atiyyah, um licenciado em administração 
e gestão de empresas de 22 anos que foi 
morto, disse: “Eu também dependia dele 
para ajudar com as despesas da casa e os 
custos da educação do seu irmão.” 

O Papa Ortodoxo Copta Tawadros II 
anunciou que iriam ser reconhecidos 
formalmente como mártires da Igreja. 

Fontes: BBC (web), 16/02/15; Catholic 
Herald (web), 13/01/15, 16/02/15, 17/02/15.

declínio de cerca de um milhão em 2002-03 para cerca de 700 
mil em 2006,28 e para menos de 300 mil hoje em dia mostra 
que a população cristã tem vindo a sofrer uma verdadeira 
hemorragia no Iraque, a um ritmo de 60 a 100 mil por ano. 
Estas estatísticas sugerem que, a não ser que haja uma 
mudança para melhor, o Cristianismo será totalmente extinto 
no Iraque no prazo de cinco anos. Aqueles que permanecem 
poderão sentir que a diminuição da comunidade cristã local 
e a continuação das pressões são demasiado grandes para 
suportar. Até 50% dos cristãos que ainda estão no Iraque foram 
deslocados internamente nos últimos dezoito meses, tendo o 
saque das cidades cristãs de Mossul e Nínive indiscutivelmente 
arrancado o coração da presença da Igreja no país.

A presença cristã em declínio no Iraque reflecte-se na Síria, 
nalgumas zonas da Nigéria e noutras regiões de África. Um 
êxodo deste tipo tem consequências profundas, indo muito 
além da comunidade cristã. A ausência de cristãos representa 
uma crítica ruptura social, organizacional e cultural com o 
passado. Ao romper com um processo direccionado para 
o pluralismo, este esvaziamento de cristãos de regiões que 
tinham sido o seu lar durante séculos será necessariamente 
visto pelos historiadores futuros como um movimento 
decisivo no sentido do totalitarismo religioso. De acordo com 
este modelo de sociedade, não só uma religião assume o 
lugar central, mas fá-lo excluindo as outras, esmagando a 
dissidência sob os seus pés. No mínimo, o desaparecimento 

dos Cristãos – sobretudo no Médio Oriente – prejudica as 
perspectivas de coesão social. Tal como Sua Alteza Real o 
Príncipe de Gales disse: “O declínio dos Cristãos no [Médio 
Oriente] representa um grande golpe para a paz, pois os 
Cristãos fazem parte do tecido social, agindo muitas vezes 
como construtores de pontes entre outras comunidades. Este 
papel fundamental em toda a sociedade do Médio Oriente é 
reconhecido por muçulmanos (que não são extremistas), tanto 
sunitas como xiitas, que atestam o facto de os Cristãos serem 
seus amigos e de as suas comunidades serem necessárias.”29 

Perante uma profunda mudança no equilíbrio de poderes 
a favor do Islão extremista, sobretudo no Médio Oriente, 
os acontecimentos no Egipto mostraram uma mudança no 
sentido oposto. O período 2011-13 viu o Islamismo tornar-
se cada vez mais institucionalizado com o presidente Morsi. 
E quando este foi derrubado no Verão de 2013, os seus 
apoiantes e outros radicais consideraram como bodes 
expiatórios os Cristãos, levando a cabo uma onda de ataques 
a igrejas.30 A ascensão ao poder do antigo general al-Sisi pôs 
aparentemente um fim às agendas islâmicas, por exemplo 
substituindo a Constituição pró-sharia de Morsi por uma 
Constituição, apoiada num referendo de Janeiro de 2014, que 
dava plenos direitos civis aos Cristãos.31 Tal evolução constitui 
um potencial farol de esperança para os Cristãos e outros no 
Médio Oriente num cenário de Islamismo crescente.

28   John Pontifex (Ed.), Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2005-2006 (London: Aid to the Church in Need 
(UK), 2006), p. 40.

29   HRH The Prince of Wales, ‘Say a Prayer for Christians in the Middle East,’ The Telegraph, 18/12/13 <www.telegraph.co.uk/news/uknews/prince-
charles/10525643/The-Prince-of-Wales-Say-a-prayer-for-Christians-in-the-Middle-East.html>. 
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Nigéria: Jovem raptada por Boko 
Haram escapa.
Janeiro de 2015: Uma rapariga de 15 anos conseguiu escapar 
ao grupo terrorista Boko Haram depois de ter sido raptada 
juntamente com a sua mãe e cinco irmãos. Victoria Yohanna 
(à direita) e quase 400 outras pessoas foram levadas durante 
um ataque dos extremistas a Baga, no estado nordeste de 
Borno. Apelidadas de ‘infiéis’, foi dada às mulheres não 
muçulmanas a escolha de se converterem ou serem mortas. 
A algumas das mulheres foi dito que seriam dadas em 
casamento a combatentes do Boko Haram. Victoria e a sua 
família conseguiram fugir do grupo quando foram deixadas 
sem supervisão por parte dos militantes que deixaram o 
acampamento para recrutarem mais homens jovens para as 
suas fileiras. O grupo caminhou durante sete horas e acabou 
por ser salvo por tropas do Governo que os transportaram de 
carrinha para Maiduguri.
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A ameaça aos Cristãos por parte do extremismo 
hindu, budista e judaico
O período em análise também testemunhou um 
aprofundamento da hostilidade em relação aos Cristãos por 
parte de outros grupos de fé. A identificação cada vez maior 
das religiões com o estado-nação, excluindo outros grupos 
religiosos, assumiu muitas vezes a forma de intolerância anti-
cristã. Nalguns países, o Cristianismo foi considerado ofensivo 
para uma elite religiosa radicalizada cada vez maior e mais 
influente, que via aquela religião como uma ameaça tanto 
por causa do seu conteúdo de fé como por causa das suas 
ligações ao período colonial. 

Na Índia, no período de Outubro de 2013 a Junho de 2015, 
movimentos radicais hindus realizaram cada vez mais ataques. 
A violência propagou-se sobretudo a partir das regiões onde 
a presença cristã é mais frágil do que nos centros urbanos, 
incluindo as zonas onde a Igreja é importante. O Cardeal 
Telesphore Toppo, Arcebispo de Ranchi, recebeu ameaças 
de morte.32 Surgiram relatos de que os movimentos Hindutva 
estavam a apostar no pressuposto de que a vitória eleitoral do 
primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi em 2014 
significava que o Governo ia ignorar os ataques realizados em 
nome da religião mais identificada com o estado-nação da Índia.

Extremismo budista
Embora o Budismo seja habitualmente visto como uma religião 
de paz, um ramo mais militante desta religião aliou-se aos 

nacionalistas, que a consideram como a religião nacional 
legítima na Birmânia (Mianmar) e no Sri Lanka. Extremistas 
budistas no Sri Lanka destruíram ou forçaram o encerramento 
de inúmeras igrejas – 2014 viu cerca de sessenta igrejas e 
capelas serem atacadas, o que representou uma redução em 
relação às 105 do ano anterior.33 Os ataques de 2014 incluíram 
um caso em que onze monges budistas lideraram uma multidão 
de 250 pessoas contra a Igreja da Sagrada Família em Asgiriya, 
no distrito de Kandy, arrastando o pastor e a sua mulher para 
fora de casa e atacando-os.34 Tanto no Sri Lanka como na 
Birmânia (Mianmar), muçulmanos e cristãos foram apontados 
como estando a desviar-se da norma nacional sócio-religiosa. 
Os militares birmaneses continuaram a sua campanha de 
repressão contra as minorias étnicas cristãs nos estados de Chin 
e Karen no norte, durante a qual os locais de culto cristão foram 
seleccionados para serem destruídos, enquanto perto deles os 
templos budistas permaneceram incólumes. No estado de Chin, 
monges budistas receberam terras confiscadas aos cristãos 
locais e nelas construíram mosteiros e pagodes. Parece que os 
modelos de aspiração nacionalista estão a atravessar fronteiras 
e, paradoxalmente, até mesmo divisões religiosas. Dilantha 
Withanage, presidente do movimento extremista Bodu Bala 
Sena do Sri Lanka, expressou admiração pelo primeiro-ministro 
da Índia, Narendra Modi, dizendo: “Há muitas semelhanças 
entre a Índia e o Sri Lanka… Por isso, Modi e o seu partido são 
uma grande inspiração para nós.”35 O facto de um movimento 
nacionalista que procura consagrar o Budismo poder olhar 
para outro que se identifica com o Hinduísmo aponta para a 
emergência de um modelo de nacionalismo na região que é 
mais complexo e tem mais nuances. 

Ataques anti-cristãos em Israel
Em Israel, o único país do Médio Oriente com uma população 
cristã em expansão, os ataques a locais da Igreja aumentaram 
em número e ferocidade. Quando militantes extremistas judeus 
foram acusados de incendiarem a Igreja da Multiplicação 
dos Pães na Galileia em Junho de 2015 (ver p. 23), os líderes 
religiosos disseram que este ataque fazia parte de um padrão 
emergente de ataques tanto na Galileia como noutros locais.36 
A vitória eleitoral do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu 
em Março de 2015 e a sua coligação com um grupo político 
judaico de linha dura aumentaram os receios de que os 
interesses dos Cristãos não seriam protegidos, apesar das 
garantias vindas dos mais altos níveis do Governo.

 A identificação cada vez 
maior das religiões com o 
estado-nação, excluindo 
outros grupos religiosos, 
assumiu muitas vezes a 
forma de intolerância anti-
cristã.

30   Sarah Lynch, ‘Egypt’s Christians under attack since Morsi’s ouster’, USA Today, 15/08/13 <www.usatoday.com/story/news/world/2013/08/15/
egypt-coptic-church-islamists/2640419/>. 

31   Peter Jesserer Smith, ‘New Egyptian Constitution Holds Promise for Copts’, National Catholic Register, 31/01/14 <www.ncregister.com/daily-news/
new-egyptian-constitution-holds-promise-for-copts/>.

32   Nirmala Carvalho, ‘India death threats against Card. Toppo: “I’m not afraid, my mission continuescontinues”’, Asia News, 11/06/15 <www.
asianews.it/news-en/India,-death-threats-against-Card.-Toppo%3A-I%27m-not-afraid,-my-mission-continues-34480.html>. 

33   Henri Rose Cimatu, ‘Buddhist extremists accused of persecuting Sri Lanka Christians’, Ecumenical News, 25/07/14 <www.ecumenicalnews.com/
article/buddhist-extremists-accused-of-persecuting-sri-lanka-christians-25786>.

34   ‘Sri Lanka: growing hate campaign against Christians’, Release International, 11/03/14 <www.releaseinternational.org/sri-lanka-growing-hate-
campaign-against-christians/>.

35   ‘Hardline Lanka Buddhists to launch party, say inspired by BJP, RSS’, Indian Express, 20/01/15 <http://indianexpress.com/article/india/politics/
hardline-lanka-buddhists-to-launch-party-say-inspired-by-bjp-rss/#sthash.WDVU4jHc.dpuf>.

36   John Pontifex and Oliver Maksan, ‘Israel: Extremist Jews pose increased threat to Christians’, ACN UK News, 19/06/15 <www.acnuk.org/news.
php/575/india-keep-your-promise-mr-modi>. 
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Regimes totalitários e autoritários – asfixia, 
repressão e intolerância 
Os dados sugerem que a situação dos Cristãos piorou 
em diversos países comunistas e outros países com uma 
tendência autoritária. A Coreia do Norte levou a cabo uma 
nova campanha de violência e outras intimidações contra 
os fiéis inserida na repressão à suposta dissidência contra o 
regime isolacionista ‘juche’ e à ideologia pseudo-religiosa que 
rodeia a dinastia Kim.37 O assassínio de trinta e três cristãos, 
que foram acusados de ser espiões, lançou uma nova luz 
sobre a antipatia do regime para com este grupo religioso.38 
Tal como o deputado britânico Lorde Alton referiu, o regime 
tem plena consciência de que os Cristãos desempenharam 

um papel fundamental “para acabar com a ditadura militar” na 
vizinha Coreia do Sul.39 Pelo menos 10% dos cerca de 400 a 
500 mil cristãos da Coreia do Norte estão detidos em campos 
de trabalhos forçados.40 Os prisioneiros nestes campos são 
sujeitos a tortura, assassínio, violação, experimentação médica, 
trabalhos forçados, aborto forçado e execução. Os detidos 
religiosos recebem habitualmente tratamentos mais duros.41 

Perseguições semelhantes foram observadas na Eritreia, 
onde antigos prisioneiros descreveram abusos físicos.42 

Alegadamente, cerca de 3.000 eritreus – a maioria deles 
cristãos – estão actualmente presos devido às suas crenças 
religiosas. As relações Igreja-Estado ficaram azedadas pela 
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Sudão: Condenada à morte por causa da sua fé.
Junho de 2014: Uma mulher sudanesa condenada à morte por apostasia foi libertada dezoito meses depois 
de ter sido presa.

Meriam Ibrahim foi presa quando estava grávida de oito meses, juntamente com o seu filho de 20 meses, 
depois de os seus familiares a terem denunciado à polícia por adultério, quando ela casou com um homem 
cristão. A sua mãe ortodoxa etíope baptizou Meriam quando ela era bebé. O seu pai muçulmano abandonou-a 
quando ela tinha poucos anos de idade, contudo o tribunal decidiu que ela deveria ter sido educada na fé do 
seu pai ausente. Após pressão por parte de governos internacionais, Meriam foi libertada e autorizada a viajar 
para os Estados Unidos com a sua família.

Fonte: Guardian, 24/06/14.

37   Rick Morgan, ‘Kim Jong-Un Orders Massacre of 33 Christians’, PJ Tatler, 09/03/14  <http://pjmedia.com/tatler/2014/03/09/kim-jong-un-orders-
massacre-of-33-christians/>. 

38   Mark Shapland, ‘Kim Jong-UN “orders 33 people to be executed” because they made contact with Christian missionary, say South Korean 
press,’ MailOnline, 05/03/15 <www.dailymail.co.uk/news/article-2573621/Kim-Jong-Un-orders-33-people-executed-contact-Christian-
missionary-say-South-Korean-press.html>. 

39   James Pearson, ‘In North Korea, a church renovated, missionaries jailed’, Reuters, 12/08/14 <www.reuters.com/article/2014/08/12/us-
northkorea-religion-idUSKBN0GC1Z220140812>.

40   David Curry, President and CEO of Open Doors USA, speaking on Fox News, 08/01/14 <http://video.latino.foxnews.com/v/3028767706001/
north-korea-worst-for-christian-persecution---/>.

41   For testimonies of former inmates, see David Hawk, The Hidden Gulag, 2nd edition (Washington: International Committee for Human Rights in 
North Korea, 2012).
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reacção irritada por parte do regime à carta pastoral dos 
bispos católicos de Junho de 2014, que afirmava que as 
políticas governamentais eram em parte responsáveis por 
desencadear emigrações em massa.43 

Embora haja espaço para o culto na China e no Vietname, este 
é estritamente controlado pelo Estado, com graves sanções 
para os crentes que não prestam culto de acordo com as 
restrições estatais. O Decreto 92 do Vietname restringiu ainda 
mais a liberdade religiosa, obrigando os grupos a obterem 
autorização para “encontros religiosos” e estipulando que 
os sacerdotes sejam sujeitos a programas de educação e 
submetam pedidos formais para viajarem para o estrangeiro 
ou entre regiões do país. Há receios de que uma nova lei da 
religião, destinada a substituir o Decreto 92, vá originar ainda 
mais restrições. Esta proposta de lei deverá ser apresentada 
ao legislador no final de 2015 ou em 2016.44 No noroeste e nas 
terras altas centrais do Vietname, grupos cristãos continuaram 

a enfrentar problemas. Após uma directiva de 2012 do Comité 
de Assuntos Religiosos do Ministério do Interior, houve uma 
repressão das pequenas igrejas domésticas, e os Governos 
locais recusaram-se a reconhecer a Igreja Católica como uma 
entidade legal em três das províncias no norte do país.

De acordo com um relatório, em 2014 os crentes na China 
sofreram a mais dura perseguição alguma vez vista durante 
mais de uma década: 449 líderes religiosos foram detidos 
em 2014, por comparação com cinquenta e quatro em 
2013. E, a partir de Janeiro de 2015, a Christian Solidarity 
Worldwide tinha registado mais de 650 incidentes de 
agressão governamental na província de Zeijang, envolvendo 
a demolição parcial ou total de igrejas, muitas das quais já 
tinham sido registadas e aprovadas pelo Estado. Cada vez 
mais, o registo estatal não constitui garantia de protecção 
em relação às perseguições. O Cardeal Joseph Zen Ze-kiun, 
Bispo emérito de Hong Kong, disse à AIS: “O Governo chinês 

Israel: Ataque com fogo posto a local 
onde Jesus fez um milagre.
Junho de 2015: Extremistas judeus foram suspeitos de 
levar a cabo um ataque com fogo posto a uma igreja 
católica na Galileia depois de terem sido encontrados 
graffiti em hebraico no local, denunciando o culto de 
“falsos ídolos”. A Igreja da Multiplicação dos Pães 
em Tabgha, onde o ataque ocorreu, é o local onde se 
acredita que Cristo realizou o milagre de alimentar cinco 
mil pessoas e é visitada por milhares de peregrinos 
todos os anos. Falando à AIS, que ajudou a construir 
aí um oratório, o Bispo Auxiliar William Shomali do 
Patriarcado Latino de Jerusalém falou dos seus 
receios de que os judeus extremistas estivessem a 
“aumentar em número e no grau de intolerância”. Este 
foi o segundo ataque à igreja depois de um grupo de 
extremistas judeus ter profanado cruzes e um altar 
naquele lugar em Abril de 2014.

Fontes: Guardian, 18/06/15; ACN News, 19/06/15.

.

42   US State Dept., 2013 Report on International Religious Freedom <www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2013&dlid= 
222047#wrapper>.

43   ‘Emigration has left Eritrea “desolate”, say bishops’, Catholic Herald, 12/06/14 <www.catholicherald.co.uk/news/2014/06/12/emigration-has-
left-eritrea-desolate-say-bishops/>. 

44  USCRIF 2015 Report, p. 127; World Watch Monitor, 08/05/15.
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Iraque: Raptado e torturado por extremistas islâmicos. 
Maio de 2015: Um sacerdote caldeu, actualmente a coordenar a ajuda de emergência da 
AIS para os cristãos que fugiram ao auto-proclamado Estado Islâmico (Daesh) no norte do 
Iraque, descreveu a forma como quase foi morto por extremistas que o torturaram durante 
nove dias. Falando ao director nacional da AIS do secretariado do Reino Unido, Neville Kyrke-
Smith, durante uma visita a Erbil, no Iraque, o Padre Douglas (à direita, com a equipa da AIS) 
descreveu como durante o tempo em que esteve preso foi espancado e torturado. O seu rosto 
e joelhos foram agredidos com um martelo e a sua coluna ficou muito maltratada. “Quando fui 
raptado, eles disseram-me que eu fui o primeiro a não suplicar pela minha vida. Disse-lhes que 
acreditava numa vida para além da morte. Eles viram que eu não tinha medo.”
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intensificou recentemente as perseguições. Vimos igrejas 
demolidas e cruzes retiradas dos edifícios, por isso, não 
podemos ter muita esperança no imediato. A Igreja ainda está 
escravizada pelo Governo.”45 

Os acontecimentos em Cuba foram, por contraste, um sinal 
de esperança, tal como testemunhados pelo encontro de Maio 
de 2015 entre o Papa Francisco e o líder cubano Raúl Castro. 
O comunismo cubano e a Igreja Católica, inimigos de longa 
data, pareciam agora prontos para a reconciliação. Mas os 
relatos afirmavam que os Cristãos em Cuba continuam a sofrer 
intolerância estatal.46

Rússia e Turquia – Manter os Cristãos sob 
controlo rigoroso

Embora muito tenha melhorado deste o período comunista, 
a Rússia usou legislação relativa a encontros ilegais, 
manifestações, procissões e protestos (Artigo 20.2, Parte 
2) para acusar e oprimir cristãos que se reuniam em cafés 
arrendados, cinemas, centros culturais, ruas, parques infantis e 
praças públicas, chegando mesmo a processar os crentes por 
se reunirem numa casa privada. De acordo com o Fórum 18: 
“São conhecidos vinte e três processos judiciais apresentados 
contra comunidades religiosas ou indivíduos no âmbito do 
Artigo 20.2, Parte 2, em 2014.”47 Da mesma forma, centros 
geridos por cristãos foram acusados de “actividade ilegal” 
segundo vários regulamentos. Numa determinada situação, 
um centro de reabilitação gerido por um cristão baptista na 
aldeia de Krasny Luch, distrito de Shakhty, foi invadido por se 
suspeitar de “detenção ilegal, trabalhos manuais forçados, 
posse de drogas, e actividades comerciais ilegais.”48 A polícia 
não conseguiu encontrar provas de comportamento ilegal. 
Desde que a Crimeia caiu sob o domínio russo, em Março de 
2014, a proibição de literatura religiosa “extremista” também 
foi alargada à região e todos os livros nesta categoria tiveram 
de ser entregues às autoridades até ao final de 2014.49 A 
Turquia demonstrou um controlo apertado semelhante sobre a 
religião ao longo dos anos e continua a colocar restrições aos 
grupos não muçulmanos, apesar das propostas ostensivas do 
presidente Recep Erdogan para a liberalização nesta área. As 
medidas positivas incluem um decreto de 2011 que permite 

que três minorias não islâmicas – greco-ortodoxos, apostólicos 
arménios e judeus –, reconhecidas pelo Tratado de Lausanne 
de 1923, se candidatem à devolução ou indemnização 
por propriedades tomadas pelo Governo. Trezentas e sete 
propriedades foram devolvidas, o que representa pouco menos 
de um quarto dos pedidos recebidos até ao final de 2014. Em 
termos culturais, a situação parece piore para os Cristãos: os 
museus que tinham sido originalmente igrejas reverteram à 
sua utilização como mesquitas e os pedidos aumentaram em 
relação à Hagia Sophia, um museu desde 1935.50 Os ataques 
esporádicos e isolados contra igrejas também continuam. 
Erol Dora, o primeiro e único deputado siríaco, colocou em 
perspectiva as recentes mudanças positivas no país quando 
disse: “A escala da discriminação torna-se óbvia quando 
notícias da [primeira nova igreja num século] a ser construída 
são saudadas como um acontecimento monumental.”51

Conclusão

“Vemos hoje os nossos irmãos perseguidos, decapitados e 
crucificados por causa da sua fé em Jesus, perante os nossos 
olhos e muitas vezes com o nosso silêncio cúmplice.”52 

Consciente destas palavras do Papa Francisco, de Abril de 
2015, este relatório Perseguidos e Esquecidos? procura 
investigar os factos das perseguições aos Cristãos no seu 
próprio contexto e também chamar a atenção para a escalada 
da crise durante o período em análise.

A violência contra os Cristãos já era tão grave antes do 
período em análise que em muitos países parecia inconcebível 
que pudesse ficar ainda pior. Contudo, em muitos casos foi 
precisamente isso que aconteceu. De facto, entre 2013 e 
2015, as perseguições intensificaram-se em mais países de 
grande preocupação do que ao longo dos dois anos anteriores 
– aumentando de treze para quinze países. A constatação 
mais significativa para o período em análise é que os Cristãos 
em países-chave, designadamente no Médio Oriente, mas 
também em África, foram vítimas de uma limpeza étnica de 
base religiosa alimentada pelo medo, e por vezes pela ameaça 
declarada de genocídio. 

45   Marta Petrosillo, ‘Chinese regime said to intensify persecution of Christians’, Catholic News Agency, 27/11/14, <www.catholicnewsagency.com/
news/chinese-regime-said-to-intensify-persecution-of-christians-85533/>.

46  ‘Cuban government continues Church crackdown’, Christian Solidarity Worldwide, 29/06/15 <www.csw.org.uk/2015/06/29/news/2642/article.htm>.
47   Victoria Arnold, ‘RUSSIA: Prosecutions for public evangelism and public meetings for worship’, Forum 18, 20/03/15 <www.forum18.org/archive.

php?article_id=2044>.
48   ‘Church in Russia liquidated as authorities target Christian-run projects’, Christian Today, 02/04/14, <www.christiantoday.com.au/article/church.

in.russia.liquidated.as.authorities.target.christian.run.projects/17119.htm>. 
49   Felix Corley, ‘CRIMEA: “Subject to action by the law-enforcement agencies”’,Forum 18, 26/01/15 <www.forum18.org/archive.php? 

article_id=2032>.
50   ‘Haghia Sophia: Church to Mosque… and back’, The Economist, 10/05/14 <www.economist.com/news/europe/21601895-talk-haghia-sophia-

once-again-becoming-mosque-church-mosqueand-back>. 
51  The Economist, 10/01/15. 
52  ‘Pope decries persecution of Christians’, BBC News, 04/04/15 <www.bbc.co.uk/news/world-europe-32179180>. 
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Egipto: Condenado a seis anos de prisão por clicar ‘gosto’ 
numa página de Facebook.
Junho de 2014: Kerolos Shouky Attallah, de 29 anos, foi condenado a seis anos de prisão 
por clicar ‘gosto’ numa página de Facebook considerada como crítica do Islamismo. O 
cristão copta não colocou qualquer texto na página e retirou imediatamente o seu ‘gosto’ 
quando se apercebeu de que alguns muçulmanos consideravam ofensiva a página em 
língua árabe para cristãos convertidos do Islamismo. Contudo, foi acusado de blasfémia 
depois de ser considerado culpado de violar o Código Penal egípcio, Artigo 98, alínea 
f), por explorar a religião divina no sentido de incitar à rebelião. A gravidade da sua 
pena chocou não apenas a comunidade cristã copta, mas também os utilizadores do 
Facebook no Egipto.

Fonte: Christian Post, 25/06/2014
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As preocupações generalizadas com assassínios em massa 
foram até certo ponto justificadas pelos relatos de cristãos a 
serem mortos, e em certas ocasiões até mesmo comunidades 
inteiras. Perpetrada por islâmicos extremistas, ainda mais 
violentos do que a Al Qaeda e outros movimentos que os 
precederam, esta violência resultou num êxodo em massa de 
cristãos, o que pode ainda causar um extermínio completo no 
prazo de uma década em locais como o Iraque. Anteriormente 
significativas tanto em números como em influência, estas 
comunidades cristãs foram, em muitos casos, dispersadas e 
forçadas a encontrar refúgio noutros locais. A história deste 
êxodo faz parte do mosaico de desenvolvimentos catastróficos 
que explicam os números recorde de refugiados, tal como foi 
revelado pelas Nações Unidas no Verão de 2015.53 

Embora a ameaça de violência islâmica contra os Cristãos 
seja uma preocupação importante, a ascensão de outros 
movimentos religiosos extremistas representou um grande 
retrocesso: em países como o Sri Lanka, a Índia e Israel, 
os Cristãos estão sob ameaça de radicais budistas, hindus 
e judeus. Da mesma forma, há poucas boas notícias 
provenientes de países ofuscados por regimes totalitários, 
como por exemplo a China e a Coreia do Norte. Nestes países 
tem havido uma mudança para pior, com os Cristãos cada vez 
mais asfixiados pelas autoridades comunistas e outras. 

Enquanto entidade católica comprometida em ajudar os 
Cristãos que sofrem por causa da sua fé, a Fundação AIS 
está determinada em fazer tudo o que é possível para ajudar. 
O objectivo principal da nossa instituição é o cuidado prático 
e pastoral, ajudando os sacerdotes, as religiosas e os fiéis 
a proclamar o Evangelho e a promover os valores cristãos, 
especialmente através da formação da fé. Numa altura de 
cada vez maior crise humanitária, sobretudo no Iraque e na 
Síria, a Fundação AIS disponibiliza alimentos, medicamentos 
e abrigo. Contudo, a ajuda é uma coisa e o combate à 
ignorância e à desinformação é outra coisa completamente 
diferente. Repetidamente, os bispos com quem a nossa 
instituição trabalha em 140 países em todo o mundo pedem-
nos que sensibilizemos as pessoas a nível mundial para a 
difícil situação dos Cristãos que sofrem. Num mundo que 
está a mudar cada vez mais rapidamente, os bispos têm cada 
vez mais consciência da necessidade de agarrar as poucas 
oportunidades que têm para falar com voz profética em nome 
dos seus povos perseguidos. Os líderes da Igreja, sobretudo 
no Médio Oriente, tornaram cada vez mais clara a sua 
desilusão com o Ocidente por, segundo eles, os abandonarem 
ao seu destino. E dizem que o Ocidente tem responsabilidades 
acrescidas, pois, na sua perspectiva, foi a intervenção de 
Governos do Ocidente que levou directamente à crise que 
agora enfrentamos. Falando num seminário em França, em 
Março de 2014, o Patriarca caldeu Louis Raphael I Sako de 
Bagdade disse: 

“As intervenções [do Ocidente] no Afeganistão, Iraque e Líbia 
não ajudaram a resolver os problemas destes povos. Pelo 
contrário, levaram ao caos e ao conflito, que não auguram 
nada de bom para o futuro, sobretudo para os Cristãos. Mil e 
quatrocentos anos de Islamismo não foram capazes de nos 
afastar das nossas terras e das nossas igrejas. Agora, a política 
ocidental dispersou-nos pelos quatro cantos do mundo. Cada 
vez mais cristãos estão a ser vitimizados, e o seu êxodo do 
Médio Oriente parece ser imparável.”54 

53   Eve Parish, (Op. cit.) ‘UNHCR: Refugee numbers reach highest ever recorded’, CNN, 18/06/15 <http://edition.cnn.com/2015/06/18/world/unhcr-
refugees-most-in-history/>.

54  Cited in ‘Chaldean Patriarch on the uncertain future of Eastern Christians: A Bridge between the West and Islam’, Asia News, 04/03/14.

 A violência contra os 
Cristãos já era tão grave 
antes do período em análise 
que em muitos países 
parecia inconcebível que 
pudesse ficar ainda pior.
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Mapa da opressão/perseguição dos Cristãos, realçando os países
incluídos no relatório 2011-2013.
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As setas transparentes indicam que a situação não se 
alterou signicativamente. 
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2013 –15 COMPARISON 2011–
13

Países
Escala de 

Perseguição

Alteração 
da 

Situação
Principais conclusões

Escala de 
Perseguição

Alteração 
da 

Situação

Bielarrússia 

Ainda é necessária autorização estatal para 
realizar actividades religiosas. Os grupos 
não reconhecidos arriscam-se a ver as suas 
propriedades invadidas e os seus bens 
apreendidos.

China 

Segundo algumas avaliações, os crentes 
sofreram a mais dura perseguição em mais de 
uma década em 2014. Campanha massiva de 
demolição (parcial) de igrejas nalgumas áreas 
locais.

Egipto  
Embora não se tenham repetido os ataques a 
igrejas vistos quando o presidente Morsi deixou 
o poder, os Cristãos ainda sofreram ataques 
directos, foram presos e mortos.

Eritreia
Os Cristãos e outras minorias religiosas estão 
a abandonar a Eritreia e a Etiópia em grande 
número. Os grupos extremistas raptaram e 
executaram crentes..

Índia 
Os Cristãos enfrentaram uma onda de 
violência contra igrejas e ataques por parte de 
extremistas hindus apesar de promessas de 
protecção por parte do primeiro-ministro Modi.

Indonésia
As comunidades continuam a não ter 
autorização para construir novas igrejas e os 
Cristãos estão sujeitos à lei da sharia nalgumas 
áreas.

Irão
Aumento das rusgas e detenções. O número 
de cristãos na prisão quase duplicou ao longo 
de 2014, apesar de promessas do Governo de 
promover a tolerância religiosa.

Iraque 

Os Cristãos no norte do Iraque tiveram de 
escolher entre converter-se ou morrer. Com um 
reduzido número de cristãos, 275 mil, e muitos 
deslocados, o futuro da religião cristã está em 
dúvida no país.

Israel e 
Palestina 

Os Cristãos viram aumentar os ataques a 
lugares sagrados e tentativas de os expulsar 
por parte de extremistas. O número de cristãos 
continua a diminuir na Palestina.

Ao avaliar a escala de opressão e perseguição de cristãos, a AIS (do Reino Unido) teve em conta muitos factores e baseou-se em 
diversas fontes para realizar uma avaliação final. No entanto, este tipo de avaliação é difícil de fazer por várias razões: i) os actos 
de opressão e perseguição são de tipos diferentes, por exemplo, a repressão estatal é diferente dos actos de violência física; ii) é 
frequente as condições não serem uniformes num mesmo país ou estado; iii) há dificuldade em obter informações sobre alguns 

 = Extrema

 = Elevada a Extrema

 = Elevada

 = Moderada a Elevada

 = Moderada

Mapa de opressão / Perseguição dos Cristãos

  
= A situação melhorou

   = A situação manteve-se

 
  = A situação piorou

CHAVE:
As setas transparentes indicam que a situação 
não se alterou signicativamente.

Esta tabela apresenta uma comparação entre 
os 19 países avaliados no relatório de 2011-13 e 
2013-15. Os três países examinados em 2013-15 
que não foram incluídos na análise anterior são 
Quénia, Rússia e Ucrânia.
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Nigéria 
Os Cristãos enfrentaram um aumento 
de ataques por parte do Boko Haram, 
direccionados a aldeias, igrejas e escolas, 
raptando raparigas e matando rapazes.

Coreia do 
Norte 

Os Cristãos foram executados sob o regime de 
Kim Jong-un por causa da sua fé. Os relatos 
sugerem que há cerca de 200 mil cristãos na 
prisão ou em campos de trabalhos forçados.

Paquistão
Organizações terroristas atacaram igrejas, 
enquanto o Governo reagiu menos a actos de 
violência contra cristãos.

Arábia 
Saudita

A Arábia Saudita tem um dos piores historiais 
em termos de abuso da liberdade religiosa e 
o novo rei anunciou uma abordagem de maior 
dureza.

Sri Lanka
Os Cristãos e os Muçulmanos foram igualmente 
sujeitos a discursos de ódio e violência por 
parte de budistas extremistas, que destruíram 
ou encerraram à força inúmeras igrejas. 

Sudão
À medida que o presidente Omar al-Bashir 
reforçou a agenda islâmica ultra-ortodoxa cada 
vez mais dura, o número de cristãos no Sudão 
reduziu rapidamente..

Siria
Os Cristãos na Síria são atacados por militantes 
e extremistas por causa da sua fé, e têm sido 
levados a abandonar as suas casas. Sacerdotes 
e bispos foram raptados..

Turquia

Os Cristãos ainda são vistos como cidadãos de 
segunda classe. Apesar de esforços de reforma 
por parte do Governo, há preocupações com 
o aumento do Islamismo radical no seio da 
sociedade.

Turquemenistão

Um novo Código Administrativo introduzido em 
Janeiro de 2014 aumentou as punições para 
os grupos religiosos ‘ilegais’ não registados. 
Muitos cristãos são forçados a prestar culto em 
segredo.

Vietname
O Governo continua a controlar as actividades 
religiosas e a reprimir os grupos que desafiam 
a sua autoridade. Os ataques a igrejas e a 
detenção de crentes continuam.

Resumo das Conclusões

Escala de Perseguição/Opressão No. de Países em 2015 No. de Países em 2013

Extrema 10 6

Elevada/Extrema 3 5

Elevada 4 5

Moderada/Elevada 1 1

Moderada 1 2

Situação piorou 15 13

Situação manteve-se 3 5

Situação melhorou 1 1

estados ou regiões dentro dos países; iv) a natureza de avaliação qualitativa da AIS. Ao fazer esta avaliação, a AIS baseou-se noutras 
análises, como por exemplo o Índice de Hostilidades Sociais do Pew Forum e a World Watch List da Open Doors, embora tendo em 
conta que estes se baseiam em períodos diferentes. Em última análise, há necessariamente um elemento subjectivo numa análise 
qualitativa deste tipo.
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A Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma organização da Igreja Católica que depende 

directamente da Santa Sé. A sua missão é ajudar os cristãos onde quer que eles se encontrem 

perseguidos, refugiados ou em necessidade. Fundada no Natal de 1947, a AIS tornou-se uma 

Fundação Pontifícia da Igreja Católica em 2012. Todos os anos apoia mais de 5.000 projectos 

pastorais dos quase 10 mil pedidos de ajuda vindos de todo o mundo. Missionários, sacerdotes, 

leigos, religiosas e catequistas dependem do apoio da Fundação AIS para subsistirem e poderem 

levar uma mensagem de esperança aos que mais precisam. Para além da sede na Alemanha existem 

secretariados em vinte países espalhados pela Europa, América e Austrália. Em Portugal, a Fundação 

AIS começou em 1995, com a abertura de um pequeno secretariado em Lisboa e, mais tarde, uma 

casa em Fátima.

11 2344-3740 | www.acn.org.br


