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Mártires da Argélia
Henri Vergès, novo beato Irmão Marista
O boletim de hoje é uma edição extraordinária sobre a beatificação do Ir. Henri Vergès, e outros 18 mártires
de Argélia, religiosos e religiosas, realizada na solenidade da Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2018),
no Santuário de Santa Cruz, em Oran (Argélia). Os textos são do Irmão Antonio Martínez Estaún, postulador
geral.

Ecos da beatificação
A delegação marista era composta por um grupo de familiares e amigos do Ir. Henri Vergès, liderado por Pierre
(irmão) e Marie (irmã), Samuel (sobrinho), Régine (sobrinha), Jocelyne (sobrinha) e Florian (sobrinho), além de um
significativo grupo de irmãos procedentes da França e de
Roma, liderado pelo Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior
geral, Pere Ferré Jodra, provincial de L´Hermitage e pelo Ir.
Antonio Martínez Estaún, postulador geral. Essa delegação
partilhou os atos do programa de beatificação com os irmãos das duas comunidades maristas no país africano, de
Oran e Mostaganem.
A chegada à Argélia confirmou as intuições anteriores
que surgiram durante os procedimentos que tinham de
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ser feitos para obter um visto de entrada no país. Cerca
de quinhentos estrangeiros deveriam participar dos atos
presididos pelo delegado do Papa. Em antecipação a este
encontro, foi iniciada uma operação de controlo e acompanhamento para que a nossa estadia em território argelino se desenvolvesse sob parâmetros de alta segurança, o
que, embora causasse algum desconforto, era uma garantia para o feliz sucesso da celebração.
O bom clima eclesial e social foi alcançado graças à reflexão sobre a fé, a coerência de vida e a fidelidade à história
promovido pelos organizadores. Com essas referências foi
possível sintetizar o sentido a ser dado aos atos violentos
que foram a causa da morte dos 19 beatos mártires. Não
são cristãos mortos por muçulmanos, mas cristãos mortos
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com muçulmanos (Jean-Paul Vesco, Bispo de Oran). Daí o
desejo da Igreja Católica de que a beatificação se realize
na Argélia. “Não queremos uma beatificação de cristãos
entre cristãos, porque esses irmãos e irmãs foram mortos
junto com milhares de muçulmanos argelinos que pereceram durante a década da guerra civil, de 1992 a 2002”
(Paul Desfarges, Arcebispo de Argel).

8 de dezembro: oração na mesquita
Para sábado, 8 de dezembro de 2018, dois momentos importantes foram previstos no programa. Pela manhã houve um encontro das autoridades eclesiais e dos familiares
dos novos beatos com as autoridades religiosas muçulmanas na mesquita e, no começo da tarde, a cerimônia de
beatificação dos novos beatos.

7 de dezembro: vigília de oração
O programa previa para sexta-feira, 7 de dezembro de
2018, às 20h, na Catedral de Santa Maria (Centro Pierre
Claverie) uma vigília de oração. Ao cair da tarde, na catedral de Oran, junto ao túmulo de Pierre Claverie, começou
uma vigília inter-religiosa de oração, que graças aos cantos e testemunhos permitiu que os participantes, especialmente os da França, Bélgica e Espanha,
mergulhassem na realidade da Igreja argelina.
A vigília foi organizada
à imagem dos religiosos e religiosas que escolheram dar a vida por
Cristo neste país sob a
bandeira da “amizade
que vem de Deus”. O
coro paroquial interpretou melodias sufistas misturadas com o
canto rítmico e repetitivo de Taizé. Dezenove
nomes, o de cada um dos novos beatos, impressos cada um
em uma lâmpada de cerâmica,
estavam presentes diante da
assembleia,
representando
suas vidas entregues. E doze
“herdeiros” dos beatos partilharam com a assembleia a força e a atualidade de
sua mensagem.

O encontro na mesquita, na presença dos dignitários muçulmanos da cidade, políticos e religiosos, aconteceu em
clima de fraternidade e mútuo respeito. Este encontro na
Grande Mesquita Ibn Badis quis expressar o perdão e a
reconciliação do povo argelino com os familiares dos
Beatos, na presença do Cardeal Becciu e do Ministro argelino dos Assuntos Religiosos. “Nós, muçulmanos, nos
associamos com grande alegria
a este evento”, disse o Imã Mostapha Jaber na Grande Mesquita.
O Pe. Thierry Becker, colaborador
do Beato Pierre Claverie, recordou
que a beatificação destes Servos
de Deus “mostra que partilhar a
vida com os membros de outra religião é uma atitude cristã”.

Depois de manifestar a sua gratidão às
autoridades argelinas que compreenderam e aceitaram
o desejo da Igreja
de celebrar esta
beatificação “na Argélia e com o povo
argelino”, o bispo
de Oran, Dom Vesco,
lançou um vibrante
desafio para o futuro: “O século XXI não pode ser o século do confronto entre
as religiões”. E implorou aos céus que recordassem que
“a nossa casa comum está ameaçada pelo aquecimento
global, enquanto o Mediterrâneo engole todos os dias homens e mulheres em busca de um futuro melhor”.

Celebração da beatificação
Às 13 horas foi marcado o início
da missa de beatificação
presidida pelo Cardeal
Becciu,
Prefeito
da
Congregação para as
Causas dos Santos, no
Santuário
de
Nossa
Senhora de Santa Cruz.
A
transferência
de
autoridades e parentes
do centro da cidade para
o santuário localizado no
lado de uma montanha na
periferia da cidade em um
lugar que domina o porto
e parte da cidade de Oran
fez com que a celebração começasse
com bastante atraso.
A escolha desse santuário foi pensada para que cerimônia fosse modesta, feita sob medida para a Igreja da
Argélia, conforme a vocação desta
Igreja, da qual os novos Beatos são
figuras exemplares.
A primeira parte da celebração foi
dedicada ao ritual de beatificação.
Após a saudação aos presentes, foi
lida a mensagem do Papa. Em seguida, o postulador da
causa proclamou o nome de cada um dos Servos de Deus,
juntamente com uma breve biografia e pediu ao delegado
do papa que os proclamasse bem-aventurados. O cardeal
Becciu leu o Decreto de Beatificação, em latim, enquanto
19 de dezembro de 2018
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uma grande faixa com
o nome e a imagem
dos 19 novos beatos
era exibida, durante
o canto do Aleluia de
Hendel, pelo coral.
Então, o Prefeito da
Congregação para as
Causas dos Santos, o
Cardeal Becciu entregou aos Superiores e
Superioras Gerais a
Carta Apostólica, com
a notificação de que o
membro ou membros
de sua instituição haviam sido oficialmente
proclamados Beatos e
que o a festa litúrgica
dos mártires da Argélia será celebrada, no calendário litúrgico universal, no dia 8 de maio de
cada ano.
Depois do ritual da beatificação, seguiu a celebração da Santa Missa presidida pelo Cardeal
Becciu. Participaram um grande grupo de bispos, as autoridades argelinas, um grande grupo
de imãs com suas roupas brancas. Os membros
da assembleia usavam suas melhores roupas
típicas, com uma variedade de trajes, penteados, ornamentos, cores, gestos e canções, graças aos quais fizeram com que a celebração se
transformassem em
uma festa multicultural, multiétnica e
inter-religiosa. Esse
multiculturalismo
foi manifestado com
leituras em francês,
espanhol e árabe. A
procissão do ofertório se caracterizou
por dança e canto,
com a oferta de frutas típicas da região
levadas por 12 crianças. A missa foi animada pelas alegres
canções do coro de
estudantes subsaarianos, acariciados por um sol quente sob um céu limpo. A
emoção aumentou no momento da paz, quando os imãs se
fundiram em um abraço com os bispos católicos. Naquele
momento, e não foi o único, o aplauso da assembleia com
o “youyous” de aprovação desencadeou-se espontaneamente.
Para os numerosos argelinos presentes, entre os quais se
destacam os jornalistas e os policiais, a participação na
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missa católica foi uma coisa
única, vivida pela primeira
vez. Via-se alegria em seus
rostos.
Depois da missa, desfrutamos de um refresco, oferecido pela organização e
preparado na véspera, na
casa dos Irmãos, pelos alunos do ir. César Egido, que
estudam espanhol sob sua
direção.
Domingo, 9 de dezembro
No dia despoi da beatificação, a maioria dos participantes viajou de Oran a Argel
em ônibus, oferecidos gratuitamente pelo governo da Argélia,
para visitar o cemitério de Belfort, onde estão as sepulturas
do Ir. Henri Vergès; as irmãs Angèle-Marie Littlejohn e Bibiane
Leclercq (Nossa Senhora do
Apóstolos); Odette Prévost (Irmãzinhas do Sagrado Coração
de Charles de Foucaul); Paul-Hélène Saint-Raymond (Irmãzinhas da Assunção). Os túmulos dos novos Beatos estavam
decorados com tinta branca e adornados com uma palma.
Durante a visita ao cemitério, houve momentos de intensa
emoção. Um grande grupo de moradores do bairro acompanhou discretamente os momentos de oração e a profunda experiência que ali foram vivenciados. Dom Teissier, bispo emérito de Argel, que foi protagonista durante
o tempo da perseguição como chefe da Igreja de Argel,
conduziu a oração, invocando os novos Beatos e deu um
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testemunho emocionante da sua experiência. As palavras
da Irmã Odette Prévost, transformadas
em uma canção, ofereceram uma mensagem de vida:
“Viva o hoje que
Deus te dá. É seu;
vive-o nEle. O amanhã é de Deus, não
ti pertence. Não
coloque as preocupações de hoje no
amanhã. Amanhã é de Deus, coloque-o em suas mãos “.
Missa de ação de graças
A missa de agradecimento pela beatificação foi celebrada no Santuário de Nossa Senhora da África, em Argel. Foi
presidida pelo bispo de Perpignan, Dom Norbert José Henri Turini. Foi um momento de encontro e comunhão com
os fiéis da paróquia, mas sobretudo com os membros das
delegações de religiosos e familiares dos Beatos mártires
enterrados no cemitério de Belfort, em Argel. Lá os Irmãos
Maristas presentes tiveram a oportunidade de compartilhar especialmente com as Pequenas Irmãs da Assunção,
os co-irmãs de Paul-Hélène Saint-Raymond, que foi martirizada junto com o Ir Henri na Casbah.
O Santuário foi recentemente remodelado, recebendo um
em seu interior para colocar um grande mural de cerâmica
na capela lateral direita do transepto com o nome dos 19
mártires da Argélia.

Ecos da beatificação dos Mártires da Argélia nos meios de comunicação
A cerimônia de beatificação de Pierre Claverie e 18 companheiros mártires, celebrada em Oran no dia 8 de dezembro de 2018, foi um acontecimento acompanhado de perto pelos meios de comunicação argelinos e estrangeiros,
por jornalistas que somaram uns sessenta pedidos de credenciamento. O ato principal, retransmitido ao vivo pelo
Canal argelino DZ e em formato digital para numerosos
espaços especializados, suscitou reações interessantes
das quais selecionamos as mais significativas.
Em primeiro lugar é preciso notar a unanimidade em destacar a importância do acontecimento. Foi a primeira vez
que tal acontecimento, da Igreja Católica, foi celebrado em
um país muçulmano. A cidade de Oran, na Argélia, acolheu
a celebração no dia 8 de dezembro de 2018, no Santuário
Nossa Senhora da Santa Cruz (RFI África).
Em segundo lugar, os meios insistiram que estes 19 beatos para a Igreja Católica são mártires, que na linguagem
cristã quer dizer “testemunhas da fé”, porque foram assassinados em nome da sua fé cristã e do seu amor pelo povo

argelino o qual não quiseram abandonar quando atingido
pelo cataclismo de uma espantosa guerra civil (RFI). Os
19 novos beatos morreram na Argélia durante a chamada
“década negra”.
Estes “19 mártires da Argélia” são: 15 franceses; dois es19 de dezembro de 2018
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panhóis; um belga; um maltês, pertencentes a oito congregações diferentes, mortos entre 1994 e 1996, durante a
guerra civil na Argélia (FranceSoir).

da Igreja foram assassinados junto com muçulmanos que
rejeitavam a radicalização e a violência (RFI). Daí o desejo
da Igreja Católica que a beatificação fosse feita na Argélia.

La Croix destacou que esta celebração, que parecia ser
“impossível”, finalmente foi realizada e transmitida uma
mensagem de reconciliação e uma possível cura das feridas. Perante uma grande multidão, que incluía familiares
dos beatos, representantes das quatro dioceses da Argélia, amigos argelinos, funcionários do governo, entre eles
o Ministro de Assuntos Religiosos, Mohamed Aïssa e o prefeito de Orão, a celebração
transmitiu uma mensagem de
“reconciliação e de fraternidade”.

Os 19 religiosos são considerados mártires. Para Jean-Paul Vesco, mártires são aqueles que preferiram morrer
para não renunciar a sua fé. “Esta palavra “mártir”, ligada aos 19, coloca um problema porque alimenta a má interpretação de que os cristãos foram assassinados pelos
muçulmanos. Jean-Paul Vesco, bispo de Oran, explicou em
um debate o significado e o que está em jogo neste evento.Não se trata de cristãos
assassinados por muçulmanos, mas de cristãos
assassinados com muçulmanos. (https://www.
catholiques17.fr)
De
fato, estes 19 foram assassinados porque eram
cristãos, mas também
porque eram estrangeiros. Naquele momento, a
guerrilha também matou
imãs, intelectuais... que
não são vítimas da fé mas
vítimas como todas as demais. Portanto, para ele,
com esta beatificaçãovale
a pena dar ao mundo o testemunho de uma vida e de
uma morte juntos”. (https://
www.catholiques17.fr).

Por incrível que pareça, foi
a Argélia, um país com uma
memória ferida, ainda dividido entre as tentações de
fechamento e de abertura,
que acolheu a primeira beatificação num país de maioria muçulmana. Um país que
disse inclusive, nos últimos
meses, estar disposto a dar
boas-vindas
ao Papa Francisco, se ele
“desejar vir”,
disse o bispo de Orão,
Jean-Paul
Vesco... e que
tem
muitas
surpresas a
oferecer-lhe.
Dificuldades
A beatificação
foi apresentada como um
tema delicado, especialmente em relação à forma como seria recebida pelo povo argelino. “O
risco é que, de repente, na Argélia o no mundo muçulmano, se diga: aqui há uma igreja que honra suas 19 vítimas
quando nós tivemos 200.000, entre elas uma centena de
imãs, coisa que não se conhece na França, advertiu a alguns meses o bispo de Oran, Jean-Paul Vesco. Porém, por
outro lado, o imã da mesquita situada no fundo da Kasbah,
durante a pregação de sexta-feira, depois do assassinato
do Ir. Henri Vergès e da Ir. Paul Hélène, denunciou esses
assassinatos e ele mesmo foi assassinado. Se estamos falando disso, obviamente, a beatificação se enche de significado”.
Isso é precisamente a mensagem desta beatificação excepcional, a primeira na terra do Islã: homens e mulheres
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Os 19 mártires beatificados
negaram-se a considerar os
riscos, a abandonar a Argélia
e sua população, com quem,
disseram, estavam profundamente unidos. Daí o desejo da Igreja Católica de
que sua beatificação fosse
feita na Argélia, segundo o
bispo Paul Desfarges. “Não
queríamos uma beatificação
entre cristãos, porque estes
irmãos e irmãs morreram no meio de dezenas de milhares
de argelinos” muçulmanos que morreram durante a década (1992-2002) (https://www.catholiques17.fr).
Jean-Paul Vesco, atual bispo de Ora , propôs a cidade como
local para celebrar a beatificação. Explicou os motivos: “Na
minha opinião a beatificação devia ser celebrada no país
onde viviam, especialmente quando decidiram ficar junto
a seus amigos argelinos e muçulmanos, apesar da ameaça”. Esta opção parecia complicada para ser concretizada e
inclusive ser aceita pelas autoridades argelinas. “Para mim
foi uma grande surpresa, na reunião com o Ministro de Assuntos Religiosos, que a proposta do lugar da beatificação
foi bem aceita e inclusive com facilidades” (https://www.
catholiques17.fr).
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Sem dúvida, Jean-Paul Vesco, também manifestou o temor de que poderia haver más
interpretações desta beatificação, a primeira
delas por ser na Argélia, disse: “Imaginemo-nos que a Igreja queira beatificar aqui na Argélia estes religiosos; seria grotesco porque
quem são essas 19 pessoas em comparação
às 200.000 vítimas argelinas?” Esta reflexão
poderia dar lugar a uma má interpretação,
que teria, disse Jean-Paul Vesco, a consequência de separar a Igreja do resto do país.
“É exatamente o contrário do que queremos.
Esta beatificação é uma maneira de reconhecimento oficial da forma como vivemos nossa religião aqui na Argélia. Destaca não só o
modo de vida próprio da Igreja aqui na Argélia, mas também a forma como vivemos juntos” (https://www.catholiques17.fr).
Mohammed Bouchikhi, de 22 anos, que foi assassinado
junto com o bispo Pierre Claverie, ofereceu a chave para
dar uma resposta convincente. “O sangue de Mohamed
Bouchikhi (22 anos) misturado ao de Pierre Claverie, por
meio desta beatificação, lançará luz sobre o vínculo entre
cristãos e muçulmanos” (https://www.catholiques17.fr).

gra, é “um grande sinal da irmandade que há na Argélia,
para todo o mundo”, disse o Papa Francisco (vatican.com).

Um grande sinal
Viver juntos e em paz foi a forte mensagem das autoridades religiosas muçulmanas e cristãs, por meio da beatificação dos monges cristãos e uma homenagem aos 114
imãs assassinados (Le Soir d’Algerie).

Dimensão política
Os meios de comunicação locais foram os que mais destacaram essa dimensão. Esta cerimônia é ante de tudo
uma vitória para as autoridades e para Mohamed Aïssa,
Ministro de Assuntos Religiosos. Foi ele que participou da
organização desta cerimônia, inclusive permitindo que as
famílias dos bem-aventurados viessem. Esta celebração, a
chegada de um cardeal do Vaticano, são símbolos fortes
da imagem da Argélia. E isto é o que afirmou o ministro
Aïssa: “Que a Argélia dos muçulmanos coexista com outras
religiões é um sinal” (RFI África).

A beatificação deste sábado em Orão, dos 19 religiosos
católicos, que morreram na Argélia durante a década ne-

Para Jean-Baptiste Lemoyne, Secretário de Estado ante o
Ministro de Europa e Assuntos Exteriores, “o fato de estar-

Ir. Henri Vergès, mártir marista
O Ir. Henri é um dos 19 mártires da Argélia. Foi assassinado
no seu local de trabalho, no dia
8 de maio de 1994, junto com
a Irmã Paul-Hélène. O Ir. Henri,
desde 1988 trabalhava em Argel, no quarteirão da Casbah,
como responsável pela Biblioteca frequentada por mais de
mil estudantes. Nesse link encontra outras informações sobre o Ir. Henri Vergès.
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mos aqui hoje, juntos, todas as confissões com seus representantes, para cultivar a memória destes religiosos é um
sinal muito forte.” (Le Quotidien d’Oran).
Em diversas ocasiões, o ministro de Assuntos Religiosos
recordou que a reconciliação nacional pode curar as feridas. “Viremos esta página, porém sem esquecer. Estamos
avançando para o futuro e trabalharemos para que nossa
sociedade seja uma sociedade de paz, de reconciliação
e de uma verdadeira convivência”. O cardeal Becciu, que
também falou na mesquita, disse: “Colaboraremos todos
juntos para uma sociedade justa baseada na paz e no respeito. Estamos todos comprometidos em viver em paz.”
(Le Soir d’Algerie).
Assim como a beatificação “é um reconhecimento muito
profundo por parte
da Igreja Católica, que depois da
pesquisa que durou cinco anos, demonstrou que estes
monges
optaram
por servir na Argélia com dedicação e
devoção”, disse em
meados de setembro o Ministro de
Assuntos Religiosos, Sr. Mohamed
Aïssa, “o reconhecimento
católico
destes monges não
exclui o reconhecimento de seus esforços por
parte da Argélia. É por
isso que o reconhecimento também será
político”, acrescentou
Mohamed Aïssa (The
Daily of Oran).
O Ministro de Assuntos Religiosos dirá, em
relação a este evento
organizado pelas autoridades
argelinas
em colaboração com a
Igreja Católica, que a
Argélia é um país plural.
A Argélia que defende
a convivência (nome
dado à esplanada da
igreja de Santa Cruz), a
convivência e a união, e isso também mostra que a Argélia é um país de direito que respeita a liberdade de culto
e onde a liberdade de consciência está garantida pela
Constituição.
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O Ministro de Assuntos Religiosos, querendo responder
aos críticos sobre esta beatificação, explicou que é “uma
iniciativa de Argélia e me orgulha ao vir da Igreja Católica de Argélia, e de seu bispo que é de nacionalidade
argelina”.
As autoridades argelinas tinham uma linha vermelha: a política de reconciliação nacional. Porém para os argelinos
presentes nesta beatificação, não era uma questão de política, mas de recordar e de partilhar (RFI).
Dimensão inter-religiosa
A celebração da beatificação num país muçulmano foi
também nos meios de
comunicação locais uma
dimensão de diálogo inter-religioso, convivência
e entendimento.
Convidados a entrar na
impressionante sala de
oração da mesquita, todos
os convidados tanto muçulmanos como cristãos,
estavam em comunhão
em torno ao mesmo discurso: paz e convivência
(Le Soir d’Algerie).
A convivência em paz supõe uma forte mensagem
das autoridades religiosas muçulmanas e cristãs,
por meio da beatificação
dos monges cristãos e a
homenagem aos 114 imãs assassinados (Le Soir d’Algerie).
Os dignitários muçulmanos
da cidade uniram-se à celebração ao receber as famílias
dos beatos na Grande Mesquita Ibn Badis, na presença
do cardeal Becciu e do ministro de Assuntos Religiosos
da Argélia. “Nós muçulmanos,
nos associamos com grande
alegria a este evento”, disse o imã Mostapha Jaber, na
Grande Mesquita (Francia). E
o bispo Jean-Paul Vesco: “Não
podemos começar esta celebração sem render homenagem à Grande Mesquita, aos
milhares de vítimas argelinas
dos anos 90” (RFI AFRICA).
O padre Thierry Becker, antigo assistente do bispo Claverie recordou à AFP: sua beatificação “mostra que uma vida
partilhada com os de outra religião, é cristão”. (FranceSoir).
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Dimensão eclesial
A beatificação foi uma oportunidade para manifestar a
identidade da Igreja argelina e seu modo peculiar de viver
a vida cristã no meio de um povo de maioria muçulmana.
Esta dimensão foi sublinhada especialmente pela imprensa local.
“A escolha do Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz
para a cerimônia da beatificação é uma opção modesta em
consonância com nossa Igreja, de modo que se assemelhe
o mais possível à vocação de nossa Igreja, da qual nossos
beatos se convertem como num belo ícone”. (Declaração
conjunta, dos bispos da Argélia citada pelo Diário de
Orão). Jan-Paul Vesco, bispo de Orão esclareceu: “O
significado destas beatificações é o valor do testemunho dos cristãos assassinados com muçulmanos”.
Não se trata de centrar a
atenção nos “cristãos vítimas da violência”, mas de
coloca-los “em comunhão
com todos os argelinos”
que sofreram muito durante a guerra civil que matou
pelo menos a 200.000 pessoas na Argélia. (Le Quotidien d’Oran).
A Igreja da Argélia tem um
forte senso de diálogo inter-religioso. Este acontecimento foi pensado para ser
una cerimônia de intercâmbio entre cristãos e muçulmanos (RFI África). É significativo o título de Le Soir
d’Algerie que noticiava este
acontecimento: “Religiosos
muçulmanos e cristãos em
comunhão”.
Num discurso do Papa Francisco, lido na ocasião, esta cerimônia ajuda, disse, a curar as feridas do passado e a criar
uma nova dinâmica de convivência. O Papa agradeceu ao
Presidente da República por permitir a organização desta
celebração enquanto rendia homenagem aos filhos e filhas
da Argélia vítimas da mesma violência (Le Soir d’Algerie).

Dom Jean-Paul Vesco convidou os fiéis presentes no Santuário Nossa Senhora da Santa Cruz a observar um minuto
de silêncio “em homenagem ao povo argelino e a seus líderes que encontraram o caminho para a paz apesar das
feridas ainda dolorosas” (RFI).
Dimensão profética: “A paz esteja contigo!”
Por terem vivido a amizade entre cristãos e muçulmanos
até o fim, por terem anunciado o “amor universal a todos”,
o reconhecimento por parte da Igreja aos 19 novos beatos
é certamente um ato profético. (La Croix)
Como síntese deste acontecimento podemos oferecer
um ícone e um documento.
A imagem é do ícone feito
para a celebração: vemos os
19 religiosos beatificados
com a cabeça aureolada. Na
parte inferior direita, Mohamed Bouchikhi, o motorista
do bispo de Oran.
Mohammed, de 22 anos,
foi assassinado junto com
o bispo Pierre Claverie, em
frente ao bispado de Oran,
no dia 1º de agosto de
1996. Seu caderno termina
com esta oração em árabe
literário, que foi lida durante a celebração:
“Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Eu
te digo: a paz esteja contigo!
Agradeço a pessoa que lerá
meu caderno. Digo a todos
que conheci em minha vida,
que os agradeço. Eu digo
que serão recompensados
no último dia. Eu sinto por
aquilo que me dói. Perdoo
os que me perdoam no dia do juízo. Perdoem-me os que
tenham escutado uma má palavra de minha boca. Recordo
o que fiz bem em minha vida. Que Deus em sua onipotência me faça submeter-me a ele e conceda-me sua ternura”.
(La Croix).
Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral
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