O sangue do amor

Os mártires da Argélia
(1994-1996)

A Igreja da Argélia
Este livro apresenta um grupo
de 19 mártires da Igreja
da Argélia. Todos apaixonados
por sua Igreja, da qual eram
servos zelosos e apegados.
Todos apaixonados pela
Argélia e seu povo,
onde tinham formado
suas amizades.
Humildes e mansos,
o Senhor brilhava nos seus
corações, nas suas vidas,
no seu silêncio. Testemunham
uma fé límpida, decantada,
a fé de corações que
preparam na oração
e na presença o espaço
do diálogo.
São uma belíssima imagem
da Igreja da Argélia:
pequena, alguns milhares
de fiéis, dispersos
por quatro dioceses:
Argel, Oran,
Constantine-Hipona e
Laghouat. Igreja viva por
sua pobreza, pois que
perdeu o seu poder social
e o seu fausto. Ela vive
o amor e o serviço
do quotidiano. Assim
purificada, e sem ambições,
ela pode ser uma ponte
para o diálogo
com o Islão. A pequena
Igreja da Argélia é
consciente de que vive
uma missão profética,
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Na capa:
Nossa Senhora d’África –
Catedral de Argel.

a de criar para amanhã o clima
de um diálogo mais pacífico
entre a fé cristã e a fé
muçulmana, na certeza de
que somos todos filhos
de Deus, obra de suas mãos,
e que os filhos de Deus
acabarão por se reconhecerem.
Para a maioria muçulmana dos
argelinos, a Igreja da Argélia
significa o outro, aquele que é
diferente, aquele que permite
tomar consciência de sua
identidade e de sua própria fé,
aquele que por sua diferença
e sua presença,
suscita o respeito do homem.
A Igreja da Argélia não

esquece que é herdeira de
Santo Agostinho, de São
Cipriano, de Tertuliano.
Todos, homens de luz
que prepararam tempos
de mudança.
O profetismo da pequena
Igreja da Argélia esclarecerá
o horizonte do amanhã.
Não é por nada que os seus
mártires morreram com
um número muito grande
de irmãos muçulmanos. Juntos
intercedem para que a nossa
humanidade se torne mais
excelente, mais tolerante, mais
humana e capaz de dar glória
a Deus na sua diversidade.
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Irmão
Henri Vergès
Um homem
que sempre
tendeu para
mais limpidez
e simplicidade.
Nascido em
15 de julho
de 1930,
no departamento dos Períneos
Orientais, França. Aos12 anos,
começa o seu itinerário para
a vida marista. Aos 22 anos,
pronuncia os votos perpétuos
como Pequeno Irmão de Maria.
De 1958 a 1966, é vice-mestre
dos noviços em Corrèze (NotreDame de Lacabane). No dia
6 de agosto de 1969, chega à
Argélia. Sua vida apostólica
neste país conhece três etapas:
■ de 1969 a 1976, é diretor da
escola S. Bonaventure, em Argel;
■ de 1976 a 1988, é professor de
matemática em Sour-El-Ghozlane;
■ a partir de 1988, trabalha em
Argel, responsável pela
biblioteca da diocese, biblioteca que é freqüentada por
mais de mil jovens do bairro
popular da Casbah. É
assassinado junto à sua mesa de
trabalho, com a Irmã PaulHélène, em 8 de maio de 1994,
no início da tarde. Por ocasião
dos funerais, 5a feira, 12 de
maio, festa da Ascensão,
o Cardeal Duval declara :
✤ «O caro Irmão Henri foi
uma testemunha autêntica do
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amor de Cristo, do desinteresse
absoluto da Igreja e da
fidelidade ao povo argelino».
Henri resumia assim a sua
experiência vivida na casa do
Islão:
✤ «… É o meu engajamento
marista que me permitiu, apesar
dos meus limites, inserir-me
harmoniosamente em meio
muçulmano, e a minha vida
neste meio, por sua vez,
realizou-me mais
profundamente como cristão
marista. Deus seja louvado ».
Em 1986, escrevia :
✤ « Deixar a Paz de Cristo
invadir-me sempre mais no mais
íntimo do meu ser. Paciência,
doçura para comigo-mesmo,
paciência, doçura para com
todos, em particular os jovens
que o Senhor me confia.
Virgem Maria, faça de mim
um instrumento de paz
para o mundo. »
✤ « Paciência, perseverança
calma e tranqüila. Como o
semeador que confia seu grão
à terra e deixa tempo para Deus
fazer seu trabalho. Atitude
essencial para um educador :
tanto mais que eu não conheço
o ritmo de desenvolvimento
de cada um destes jovens.
Deus enviou-me simplesmente
a semear o grão em tal campo
escolhido por Ele : semear
portanto em paz e deixar-Lhe
o cuidado do crescimento.
Sem se admirar da presença
da cruz, como na vida
do próprio Jesus.»

OS IRMÃOS MARISTAS
Uma Família sem fronteiras:
No Coração do Mundo, no Coração da Igreja.
4500 Irmãos, de todos os continentes, presentes em 76 países.
Trabalham como educadores cristãos
junto às crianças e aos jovens
para fazer deles gente, discípulos de Cristo.
Uma família religiosa que abre sua espiritualidade,
seu carisma e sua missão
a todos os cristãos que queiram viver
e colaborar com os Irmãos.
Guiados pelos princípios pedagógicos
de Marcelino Champagnat:
– Para bem educar é preciso amar!
– Para bem educar é necessário formar a pessoa inteira:
o cidadão e o cristão!
– Para bem educar é necessário viver com os jovens!
– Para bem educar é necessário oferecer
a ternura paternal e maternal de Deus.
– Para bem educar é necessário deixar-se inspirar
por Maria, Mãe e Educadora do Cristo.
– Para bem educar é necessário conservar o coração
aberto às crianças e aos jovens em dificuldade.
Guiados pela espiritualidade
de Marcelino Champagnat
Vamos aos jovens porque nós próprios somos amados por Jesus:
Vamos aos jovens com o olhar voltado para Maria,
a Boa Mãe: «Nossa ação apostólica é participação
em sua maternidade espiritual». (Const. 84.)
Nosso lema é:
«Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus».
Com a ambição de Marcelino:
«Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos».
São Marcelino Champagnat (1789-1840)
Fundador dos Irmãos Maristas e verdadeiro Pai para eles.
Coração sem fronteiras;
homem de fé e ação;
educador nato e formador de educadores;
homem de relação e de comunhão,
homem de Deus e apóstolo de Maria;
homem humilde, simples, discreto, alegre.
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Irmã Paul-Hélène
Saint-Raymond
Ela nasce em
Paris no dia
24 de janeiro
de 1927. Então,
quando ela
é engenheira,
em 1952,
entra nas
Pequenas Irmãs da Assunção,
onde pronuncia seus votos
perpétuos, em 1960.
De 1954 a 1957, exerce a
profissão de trabalhadora
familiar junto a famílias de
trabalhadores em Creil, depois
faz seus estudos de enfermeira,
profissão que a leva
para os bairros trabalhadores
de Paris. Durante estes anos,
o seu sentido missionário
e a sua disponibilidade
se aprofundam e ela escreve,
na véspera dos seus votos
perpétuos:
✤ “Penso que eu seria
também missionária, tanto
ao serviço de Deus e da Igreja,
aqui e alhures, num cantinho
de Paris ou na América do
Sul… mas tenho o desejo
profundo duma disponibilidade
total… onde Deus quiser”.
Em 1963, ela é enviada a Argel.
Aí permanece até 1974, depois
passa um ano em Tunis, 9 anos
em Casablanca, para voltar
a Argel, em 1984. Durante a sua
primeira estadia em Argel, ela é
a cavilha trabalhadora do Centro
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médico-social das Pequenas
Irmãs da Assunção, que oferece
à população pobre do bairro
das Fontes um serviço a
domicílio: cuidados aos
enfermos, trabalho familiar
e um dispensário privado.
Em Casablanca, ela
é responsável de um serviço
de prematuros. É também
particularmente atenta àqueles
que, por razões políticas,
vivem na clandestinidade.
Voltando à Argélia, em 1984,
ela vive em comunidade, em
Ksar-el-Boukhari, onde é
enfermeira escolar. É em 1988,
que se insere na comunidade
de Belcourt, em Argel e trabalha
na biblioteca da Casbah com
o Irmão Henri Vergès.
É lá que será assassinada,
juntamente com
o Irmão Henri Vergès,
no dia 8 de maio de 1994.
No último período vivido
na Argélia, Paul-Hélène é tida
como muito interpelada
pela violência e ela acrescenta:
✤ “É preciso ensinar
uma pessoa a lutar contra
a sua própria violência”.
E quando o Padre Teissier põe
de sobreaviso a comunidade,
quanto aos riscos, ela responde:
✤ “Pai, de qualquer maneira
as nossas vidas já foram dadas”.
Uma irmã testemunha:
✤ “Sua vida estava dada,
entregue a todos aqueles
pequenos e aos pobres que ela
tão apaixonadamente amara,
acolhera, e de quem ela dizia

receber muito. Sua maneira de
anunciar Jesus Cristo,
na sociedade muçulmana, é
para ela o respeito

pela crença do outro,
o aprofundamento pessoal da
sua fé cristã, a exigência de
vida conforme o Evangelho,…”.

AS IRMÃZINHAS DA ASSUNÇÃO
Procurar a Glória de Deus pela salvação
dos pobres e dos pequenos
“Em Jesus Cristo, vida e missão só fazem uma.”
Nossa missão nos conduz para os meios populares, para os excluídos,
os sem-voz, os ‘deslocados’, atentas às causas da desintegração
familiar, muito particularmente junto aos jovens e às mulheres em
dificuldade. Nossas atividades tomam a cor dos países onde a
Congregação está implantada ; em toda parte é um trabalho humilde, uma presença e uma ação. “Que os vossos atos falem de Jesus
Cristo”, dizia o nosso fundador. É assim que nos gestos da vida cotidiana, nós queremos manifestar com outros o amor do Pai.
Favorecemos lugares de palavra, toda espécie de encontros em nossos bairros ou no trabalho, procurando pôr elo entre as pessoas e
suscitar comunidades de fé. É a nossa maneira de ser atoras na sociedade e na Igreja.
Consagradas ao Senhor colocamos em comum tudo o que nós somos e
temos. Através disso, entregamos nossa vida a Cristo. Em comunidade fraterna e apostólica, nós nos encontramos em torno da Palavra de Deus e,
seguras do seu amor, nós procuramos transmitir a alegria que Ele nos dá.
Maria, na sua Assunção, fortifica nossa esperança.
Nossa Congregação foi fundada em 1865, na França, pelo Padre
Etienne Pernet, assumcionista, e Antoinette Fage. Este dizia-nos: “Vós
ireis por toda parte, porque em toda parte há doentes, pobres e
almas para salvar…
”A França é vosso berço, mas o universo inteiro vos está aberto.”
Nós somos atualmente 994 irmãs, presentes em 24 países dos 5
continentes.
“Há uma felicidade muito grande em viver a vida de Jesus Cristo
e em tornar-se outros Jesus Cristos” (E.Pernet)
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Irmã Esther
Paniagua Alonso
Ela nasce em
Izagre (León,
Espanha),
em 7 de junho
de 1949, filha
de Dolores
Alonso
e de Nicasio
Paniagua. Inquieta e à procura,
ela descobre o chamado à vida
religiosa. Aos 18 anos, entra no
Noviciado da Congregação das
Irmãs Agostinianas Missionárias.
Em agosto de 1970,
faz os seus votos perpétuos.
Estuda como enfermeira
e depois é enviada para
a Argélia. O contato com
o mundo árabe a seduz e afina
sua sensibilidade para a cultura
e a religião árabe e sobretudo
para com as pessoas às quais
ela se deu sem reservas.
Trabalha nos hospitais, onde
se dá totalmente aos doentes,
sobretudo às crianças
deficientes pelas quais
ela não tem horário.
Eles chamavam-na «seu anjo».
Perguntam-lhe se ela tem medo
da situação do país. Ela
responde :
✤ «Ninguém pode tirar-nos
a vida, porque já a demos…
Nada nos vai acontecer,
visto que estamos nas mãos
de Deus… e se nos acontecer
alguma coisa, estamos ainda
nas suas mãos.»
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No encontro de discernimento
para ficar ou partir, ela dizia às
suas irmãs:
✤ « Neste momento, para
mim, o modelo perfeito é Jesus :
Ele sofreu, teve que vencer
dificuldades e chegou ao
aniquilamento da cruz, donde
jorrou a fonte da vida.»
Seu livro preferido era a Bíblia,
que esclarecia sua vida cheia
de luzes e de sombras. Ela lia
também o Corão, para melhor
conhecer a fé das pessoas e
gostava de ler os místicos e os
suffis do mundo muçulmano.

Irmã Caridad
Álvarez Martín
Nasce em
Santa Cruz de
la Salceda
(Burgos),
Espanha, em
9 de maio
1933, no lar
de Sotera
Martín e Constantino Álvarez.
Em 1955, entra na
Congregação das Irmãs
Agostinianas Missionárias.
Enviada para a Argélia e
entregue totalmente à sua
missão, aí faz os votos
perpétuos, em 3 de maio de
1960. A sua saúde delicada a
faz voltar à Espanha. Uma vez
restabelecida, ela volta à
Argélia e lá fica mais de 30
anos. Ocupa-se sobretudo das
pessoas idosas e dos pobres.

Ela vive a crise de violência
que crebenta nos anos de
1990. Seduzida por sua missão,
ela não duvida um instante
para ficar ao lado das pessoas
que a tinham acolhido e que
ela amava profundamente:
✤ « Eu estou aberta ao que
Deus e meus superiores
quiserem de mim. Maria

manteve-se aberta à vontade
de Deus; provavelmente que
isso lhe custou. Nos momentos
atuais, eu quero ficar nesta
atitude diante de Deus.»
Ela amava muito a Virgem
Maria, todos os dias ela
recitava o rosário. Este amor
à Virgem Maria identificava-a
como pessoa consagrada.

AS AGOSTINIANAS MISSIONÁRIAS
Nós somos uma pequena família universal de 500 Irmãs, espalhada
pelos quatro continentes e presente em 16 países.
O nosso carisma na Igreja é a busca de Deus, a vida fraterna, o serviço dos jovens, sobretudo dos mais desfavorecidos pela educação da
inteligência e do coração.
Partilhamos o nosso carisma com os leigos que querem viver de
nossa espiritualidade e de nossa missão.
Espiritualidade
Vivemos a espiritualidade de Santo Agostinho: a busca de Deus, a
vida em fraternidade e o serviço da Igreja. Esta espiritualidade compreende :
– A dimensão contemplativa que nos faz experimentar Deus como
o Mestre interior e no-lo faz descobrir agindo na história do
homem e do mundo.
– A disponibilidade para irmos aonde nos chamam às necessidades
apostólicas.
– O amor para com a Igreja e a centralidade de Jesus na vida.
– O amor para com a Virgem Maria, invocada sob os títulos de Mãe
do Bom Conselho e de Nossa Senhora da Consolação
Fundadoras
Nossa Congregação foi fundada em 6 de maio de 1890, por três
Irmãs Agostinhas contemplativas : Irmãs Querubina Samarra, Mónica
Mujal e Clara Cantó.
O motivo urgente da fundação foi uma epidemia de cólera nas
Filipinas, que deixou muitas meninas órfãs. Nós nos ocupamos,
sobretudo, das necessidades da infância abandonada.
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Biografias dos 4 Missionários da África (Padres Brancos)

Jean Chevillard
Nasceu em
Angers (França)
no dia 27 de
agosto de 1925.
Os estudos
terminados,
entra nos Padres
Brancos. É a guerra. Aos 16
anos, consegue chegar à África
do Norte. Aí fará seu juramento
missionário, em 29-06-1949 e
será ordenado padre em 01-021950, em Cartago. Nomeado
para a Argélia, lá passará quase
toda a vida : responsável pelos
centros de formação, Superior
Regional, Ecônomo Regional. É
assassinado no seu dia de festa,
27 de dezembro de 1994, em
Tizi-Ouzou. Estava à sua mesa
secretária, recebia as pessoas,
registrava as informações e fazia
o correio. Por volta do meio dia,
foi arrancado por quatro homens
armados. O P. Pierre Georgin,
Superior Regional, dizia:
✤ “Este sério homem de dever,
eu tornei a achá-lo nele mesmo
num grau que chegava ao
heroísmo.”
Nas montanhas cabilas,
quando a violência sobe em
toda a Argélia, Jean sabe que
se encontra exposto:
✤ “Eu sei que posso morrer
assassinado. Nossa vocação é de
testemunhar a fé cristã em terra
muçulmana. Quanto ao mais,
Inch’Allah.!”
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Uma de suas irmãs perguntavalhe, em setembro de 1994:
“Porque voltas para lá?
Ele respondia:
✤ “Volto para lá, para
testemunhar. Lá é a minha casa,
junto de meus amigos berberes.
Sobretudo se morrer,
quero ser enterrado lá.»

Alain Dieulangard
Nasceu no dia 21 de maio de
1919 em St. Brieuc (França).
Segue os estudos de direito,
que termina em 1943.
Neste mesmo ano é admitido
nos Padres Brancos. Faz seu
juramento em Thibar,
a 29-06-1949, e é ordenado
padre em 01-02-1950. Nomeado
para a Argélia, lá passa toda a
sua vida missionária, sobretudo
na Kabylia, trabalhando
na administração e no ensino.
Homem de Deus, buscando
o absoluto.
✤ “Quando o Padre Alain
começa a me falar de Deus,
lembro-me que fecha os olhos,
se recorda de Amar, e com
doçura, solta as suas palavras
em voz baixa, que me é preciso
esticar a orelha: é preciso amar
a Deus nosso
Pai, nosso
refúgio, nossa
vida, amando
também nossos
irmãos no
Senhor Jesus

Cristo; é o que ele nos repete
sem cessar.”
Antes da sua morte, ele escreve:
✤ “Como os apóstolos no
lago, nós não temos senão
que gritar para o Senhor,
a fim de o acordar… O futuro
está nas mãos de Deus.”
Foi assassinado no pátio
da missão, no dia
27 de dezembro de 1994.

Charles Deckers
Nasceu em
Antuérpia
(Bélgica), no dia
26 de dezembro
de 1924. No fim
dos estudos,
ingressou na
Congregasão dos Padres
Brancos. Fará seu juramento em
21-07-1949 e será ordenado
padre em 8-4-1949. Estuda o
árabe em Tunis. Em 1955, em
Tizi-Ouzou aprende o berbere e
fica responsável por um lar de
jovens. Durante três anos animou
em Bruxelas, o Centro El Kalima,
um centro de documentação e
de diálogo entre cristãos e
imigrados muçulmanos. Em
1928, vai ao Yémen, mas volta
em 87 para a Argélia, como
pároco de Nossa Senhora da
África. Muito estimado pelos
Kabilas, por ocasião das
celebrações em janeiro de 2005,
o nome dele vem muitas vezes
nos testemunhos:
✤ “Conheci o Padre Deckers,
lembra um, e guardo na

memória a imagem deste
semeador de esperança aos mais
desesperados: com esta serenidade
que emana só dos santos”.
É consciente dos perigos que corre:
✤ “Eu sei que minhas
actividades são perigosas para a
minha vida. Aqui está a minha
vocação, fico. Nossa Senhora
d´África fica à mercê de um ato
insensato. Na Diocese,
pensamos que a manutenção
da presença da Igreja é
importante, tanto para a própria
Igreja como para o país”.
No dia 27 de dezembro de 1994,
vai pela estrada para a festa
do amigo Jean Chevillard.
Alguns minutos após a chegada,
é morto no pátio da missão.

Christian Chessel
Nasceu em Digne (França), a
27 de outubro de 1958. Depois
de obter o diploma de
engenheiro em 1981, faz dois
anos de cooperação na Costa de
Marfim, e em
1985 entra nos
Padres Brancos.
É em Roma,
estranha
coincidência,
que Christian faz
seu juramento missionário, em
26-11-1991, com a mão posta
sobre umas folhas do evangelho
de São João em língua árabe,
achadas nos restos mortais do P.
Richard assassinado no Sahará
em 1881. É ordenado padre, em
28 de junho de 1992. De volta a
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Tizi-Ouzou, prepara o projeto
duma biblioteca para estudantes.
Uma jovem argelina, Zakia,
escreverá após a morte do padre:
✤ “aos pais do nosso jovem
Pe. Christian... direi: sabei que
nestes últimos dias, Christian era
muito feliz.. podia ter posto em
andamento o projeto tão caro ao
seu coração, construir uma
biblioteca destinada a todos os
jovens de Tizi-Ouzou.”

No início de novembro de 1994,
Christian vai para o mosteiro
de Tibhirine, a fim de reentrar
no grupo Ribât-es-Salam
(Lugar da Paz). Escreveu:
✤ “Sinto necessidade de
equilibrar (minha vida) por
uma dimensão mais espiritual e
algo mais simples e vivido”.
Uma rajada de tiros põe fim à
sua vida, no dia 27 de dezembro
de 1994, no pátio de Tizi-Ouzou.

OS MISSIONÁRIOS DA ÁFRICA (PADRES BRANCOS)
Um Instituto missionário fundado na Argélia
com uma paixão pela África
Formado de 1770 irmãos e padres da África, da América, da Ásia e da Europa.
640 estão na África a serviço das igrejas locais: paróquias,
instituições de formação e de animação. Um engajamento constante:
a primeira evangelização. Uma presença importante nos países africanos
mais islamizados. Um engajamento para a justiça, a paz,
a reconciliação e o diálogo inter-religioso: Herança do fundador.
Uma vida em comunidades internacionais, fundadas na partilha da ajuda mútua.
Atitudes de Apóstolo segundo o fundador
“Sede apóstolos, não outra coisa ou pelo menos nada sejais senão
nessa finalidade.” Ser tudo para todos “pela linguagem antes de mais,
pela vestimenta, pela nutrição.” Um primeiro passo para a inculturação.
Cristianizar a África, não europeizá-la; importância da tolerância e do respeito
pelos outros. “Visum pro matyrio”: “É com efeito, meus bem-amados Filhos,
a provação que vos espera a todos.”
O Cardeal Charles Lavigerie (1825-1892)
Fundador dos Missionários da África (Padres Brancos) e da
Irmãs Brancas.
Arcebispo de Argel, de Cartago e primaz da África.
Um zelo para revirar as fronteiras.
Um combate: defender os direitos e a liberdade do homem.
Uma preocupação: reconciliar a Igreja com o seu tempo
e preparar o futuro.
Uma voz grossa, um coração de ouro e uma extraordinária
capacidade de se interessar por tudo.
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Em nome de Deus,
o Clemente,
o Misericordioso.
“Louvor a Deus,
Senhor dos mundos,
O Clemente,
o Misericordioso,
O Rei do dia do juízo.
És Tu que nós adoramos,
És Tu de quem imploramos o socorro.
Indica-nos o caminho reto,
Aquele dos que cumulaste com Tua graça,
Não o daqueles que provocam Tua cólera,
Nem aquele dos desviados.”
“Al-Fatiha “
(irmão surata do Alcorão)

Jeanne Littlejohn
Irmã Angèle-Marie
Nasce em Túnis, a 22/11/1933.
Em 1957 Jeanne entra no
postulado e recebe o nome de
Angèle-Marie. Pronuncia seus
primeiros votos em 8/9/1959 e
parte para a Argélia, para
Bouzarea, onde as Irmãs têm
um orfanato e um internato para
meninas. Lá permanece de 1959
a 1964, encarregada das
menores e monitora de
bordado. Em 1964, quando a
Escola das Artes de Argel em
Belcourt é aberta, para lá vai
como monitora de bordado. Lá
fica até à morte. Paciente,
próxima e simples com as
moças, ela deseja inculcar-lhes o
amor da arte, do trabalho bem
feito: fala-lhes na língua delas. A
Irmã Angèle-Marie é
profundamente apegada à
Argélia, a seus habitantes, à sua
missão, partilhando com este
povo as alegrias e as dores.
Quando o Padre Bonamour,
cura da paróquia, lembra o
perigo e convida as irmãs a
estarem prontas, elas
respondem:
✤ “Nós estamos prontas”.
Ao sair da Missa, ao meio dia do
domingo, 3 de setembro, uma
irmã manifesta-lhe medo em
face da violência. Angèle-Marie
responde-lhe:
✤ “Não devemos ter medo.
Devemos somente viver bem o
momento presente..
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O resto não nos pertence”.
A sua missão terminou nesta paz
e nesta simplicidade. Uma dezena
de minutos depois, a caminho
para a missão, a Irmã AngèleMarie é morta juntamente com a
Irmã Bibiane, sua companheira.

Denise Leclercq
Irmã Bibiane
Denise Leclercq nasceu no dia
8 de janeiro de 1930 em
Gazereau, França. Entra nas
Irmãs de Nossa Senhora dos
Apóstolos, em 4 de março de
1959. Depois dos primeiros
votos, 8 de março de 1961, é
enviada à Argélia à comunidade
de Constantine. Boa
colaboradora, atenta às
necessidades dos outros, a Irmã
Bibiane desdobra-se nos
cuidados dos recém-nascidos e
das mães. Em 1964, está em
Argel, responsável por um
centro de costura, de bordado
de arte, de puericultura,
reservado às jovens sem
estudos. As irmãs recebem as
moças de meios desfavorecidos,
onde visitam as famílias. Tais
atitudes permitem à Irmã
Bibiane descobrir as grandes
misérias materiais e morais das

mulheres argelinas. Ela lhes
mostra Jesus Cristo no “silêncio
das palavras” e nas ações
de sua vida. Em 1994 é preciso
tomar uma decisão: ficar ou
partir? A resposta da Ir. Bibiane
é clara:
✤“Foram as próprias pessoas
que pediram Irmãs. Atualmente
pedem que fiquemos. Fico com
muita pena, sinto-me impotente
diante de tantos sofrimentos,
mas sei que Deus ama este povo
e tenho confiança muito grande
em Nossa Senhora d´África.
Jesus disse: ‘o Pai vos dará tudo

o que pedirdes em meu nome’..
A sua luz ajuda-me a descobrir
maravilhas que se escondem,
solidariedades de admirar,
generosidades, coragens sobrehumanas, o Espírito está lá
nos seus corações e trabalha.
A palavra de Deus ajuda-me
a ficar à escuta para ser luar
da Esperança. Escolho ficar”.
Com esta liberdade interior,
ao sair da Missa, em 3 de
setembro de 1995, a uns 100
metros da casa, a Irmã Bibiana
é morta juntamente com
a Irmã Angèle-Marie.

AS IRMÃS DE NOSSA SENHORA DOS APÓSTOLOS
Uma família religiosa exclusivamente missionária, fundada em Lião,
em 1876 pelo Padre Augustin Planque (1826-!907), o qual, por sua
fé e sua audácia, nos transmitiu a sua paixão:
“Conhecer e amar a Deus para o tornar conhecido e amado”.
Somos 800 Irmãs de 21 nacionalidades, vivendo em 19 Países.
■ Vivemos em comunidades internacionais, sinal da universalidade
da Igreja.
■ Como Maria no cenáculo com os Doze, nós perseveramos na oração e com a audácia dos apóstolos, engajamo-nos no serviço do
Reino de Deus no mundo. Enviadas para além das nossas fronteiras, proclamamos com audácia a um mundo pluricultural o
Cristo morto e ressuscitado.
■ Trabalhamos na primeira evangelização, particularmente na
África. Numa atitude de simplicidade e de respeito,.. colaboramos na inculturação do Evangelho.
■ Vivemos uma solidariedade efetiva com os pobres, especialmente com as mulheres e os marginalizados de nossas sociedades
contemporâneas.
■ Atentas à dimensão missionária da Igreja local, colaboramos nas
atividades sociais, religiosas, educativas e sanitárias.
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Irmã
Odette Prévost
Nasceu a 17 de julho de 1932,
na Champagne , França.
Em 1950, vai para o ensino
e será professora durante
três anos.
Em 1953, com 21 anos, entra
nas Irmãzinhas do Sagrado
Coração (do Fundador
Charles de Foucauld).
Em 1959, faz profissão
perpétua.
Já desde 1958, parte
em missão para Khab
no Marrocos, depois para
Argenteuil em meio magrebino
e em 1968 para Argel.
Experimenta entrar na grande
aventura espiritual de
compreender o outro no
interior da própria tradição
religiosa dele. Lê o Alcorão e
reza nos grupos onde cristãos
e muçulmanos rezam juntos.
Também sabe viver muito
perto das pessoas do seu
quarteirão pobre, no respeito,
na amizade, nas pequenas

coisas da vida, dos serviços
pedidos e dos serviços
prestados. No seguimento de
Jesus em Nazaré, ela deixa
transparecer o amor de Deus
que nela habita nos encontros
simples da vida. Sabe analisar
a situação política e é
consciente do perigo
✤ “é um momento
privilegiado de viver com mais
verdade a fidelidade
a Jesus Cristo e ao Evangelho”.
Morre em Argel,
pelas balas dum terrorista,
quando ia à missa,
em 10 de novembro de 1995.
Não lhe tiraram a vida,
pois ela já a tinha profunda
e conscienciosamente dado.

Também sabe viver muito perto
das pessoas no respeito, na amizade,
nas pequenas coisas da vida,
dos serviços pedidos dos serviços prestados.
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AS IRMÃZINHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
Pequena família religiosa seguindo Charles de Foucauld, presente na
França, na Espanha, na Argélia, Tunísia Mali, Bolívia .
Missão
A oração é o nosso primeiro compromisso para nossos
irmãos e para o mundo. Numa vida de partilha e proximidade com os desfavorecidos, longe da Igreja.
Ser um elo de diálogo entre pessoas e culturas diferentes.
Numa vida comunitária fraterna.
Modo de vida
Em pequenas fraternidades com os que estão em situação
precária.
Tornar legível e acessível a todos, a nossa relação com Deus
nos tempos de oração e em nossa relação fraterna com todos.
Beato Charles de Foucauld (1858-1916)
Órfão de educação cristã, procura o sentido de sua vida
durante a sua adolescência e sua juventude. Na Argélia, a
fé e a oração muçulmana despertam
nele a inquietação de Deus.
Converte-se aos 28 anos “faz da religião um amor, entra na Trappa vai
viver em Nazaré depois no Sahará
Argelino, onde será assassinado, em
1º. de dezembro de 1916.

Espiritualidade:
– seguir Jesus em Nazaré,
– contemplado na Eucaristia e nos pobres,
– tornar-se irmão de todos.
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Os sete Irmãos
de Tibhirine
Na noite do 26 de março de 1996,
7 monges sobre 9, do mosteiro de Tibhirine
estavam presos como reféns em circunstância
nunca esclarecidas. Provavelmente
os 7 monges foram assassinados na noite
do 21 de maio de 1996. Foram decapitados
e somente as cabeças foram sepultadas,
em 4 de junho, no cemitério do mosteiro,
após solenes funerais na catedral de Argel.
As circunstâncias precisas dos 56 dias de
detenção e da morte deles permanecem ainda
envolvidas em mistério.
A escolha de ficarem na Argélia,
apesar de clima crescente de terror tinha
amadurecido em comum, após uma visita
intimidadora dum grupo armado,
na noite de Natal de 1993. Esta decisão
livre exprimia a vontade deles de ficarem
juntos, partilhando com os vizinhos os perigos
da violência, que atingiam sobretudo
os menos premunidos.
Queriam ficar em solidariedade com
a pequena comunidade eclesial,
dados a Deus e à Argélia e oferecidos como
Cristo pela salvação do povo.
Sabiam que iam para a morte e aceitavam-na
sem reservas. A oferta de suas vidas
e o perdão dos agressores ficam
testemunhados de maneira maravilhosa
no testamento do prior, na agenda do mestre
de noviços e nas cartas dos outros irmãos
às famílias deles.
Estes 7 irmãos, muito diversos entre si,
estavam unidos pelo amor para com o povo
argelino, o respeito do Islão e o desejo
da pobreza. Esta segunda vocação, entroncada
na grande vocação cristã e cisterciense,
levou-os a testemunhar juntos a Páscoa
do Senhor pela oferta de suas vidas.
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D. CHRISTIAN
CHERGÉ

DE

O prior
do mosteiro,
é o animador
dum caminho espiritual
que levou a comunidade
a aceitar lucidamente a
possibilidade do martírio.
Nasceu a 18 de janeiro de
1937 em Colmar (Alto Reno)
França. Foi ordenado
sacerdote, a 21 de março de
1964, e entrou na trapa de
Aiguebelle, no dia 20 de
agosto de 1969. Em janeiro
de 1971, chega a Tibhirine,
onde termina o noviciado e
faz profissão simples.
De 1971 a 1973, estuda
o árabe e a islasmologia
em Roma. De volta à Argélia,
faz os votos solenes,
em 1º.de outubro de 1976.
No dia 31 de março de 1984,
é eleito prior.
✤ «É certo que Deus ama
os argelinos e sem dúvida que
escolheu demonstrá-lo dandolhes nossas vidas... Para cada
um é momento de verdade
e de grande responsabilidade
nestes tempos em que aqueles
que amamos se sentem tão
pouco amados. Cada qual
aprende pouco a pouco
a integrar a morte neste dom
e com a morte todas as outras
condições deste ministério
de viver em conjunto que é uma
exigência de total gratuidade”.
(Carta Circular – 25.4.1995)

F. LUC
DOCHIER
O irmão
converso
Luc Dochier teimoso, mas profundamente
humano, tornara-se lendário na
região, graças aos seus serviços
a doentes. Nascido em 31 de
janeiro de 1914, em Bourg-dePéage (Drôme), após estudos
de medicina, faz o serviço
militar em Marrocos, como
lugar-tenente médico. Entra na
Trapa de Aiguebelle, em 7
de dezembro de 1941, e veste
o hábito de irmão converso.
De 1943 a 1945, é prisioneiro
voluntário na Alemanha, tendo
ocupado o lugar de um pai
de família. Em 1946 parte
para Tibhirine onde, a 15 de
agosto de 1949, emite os votos
perpétuos como irmão
converso. Em 1959, é preso
como refém com outro irmão
pelo ALN, mas são libertados,
após duas semanas. Quando
os monges foram tirados,
tinha ele 82 anos e 50 anos
de presença na Argélia.
✤ «O que é que nos pode
acontecer? Ir para o Senhor e
imergir-nos na sua ternura.
Deus é o grande misericordioso
e o grande Perdoador».
(Carta de 5.1,1995)
✤ «Não há verdadeiro
amor de Deus sem consentir
sem reservas à morte...
A morte é Deus».
(Carta do 28.5.1993)
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P. CHRISTOPHE
LEBRETON
Era o mais novo.
Pertencia
à geração
da revolta dos estudantes
de 1968. Cresceu rapidamente
na fé até ao dom da sua vida,
conforme o profundo
testemunho da sua agenda
e das suas poesias.
Nasceu no dia 11 de outubro
de 1950, em Blois (Loire e
Cher). Com 12 anos entra no
seminário menor, mas sai no
final do liceu. Inscreve-se na
faculdade de direito e faz o
seu serviço civil na Argélia.
Em 1º.de novembro de 1974,
entra na Trapa de Tamié e
ainda noviço vai par Tibhirine.
Em 1977, prefere voltar para
Tamié, onde faz profissão
solene, em 1º.de novembro
de 1980. No dia 8 de outubro
volta a Nossa Senhora do
Atlas. É ordenado sacerdote
em 1º.de janeiro de 1990.
Testamento:
✤ «O meu corpo é para a
terra: mas, por favor, nenhuma
proteção entre ela e mim.
O meu coração é para a vida:
mas, por favor, nada de
amaneirado entre ela e mim.
Minhas mãos para o trabalho
serão cruzadas, muito
simplesmente.
Que o meu rosto fique
absolutamente nu para não
impedir o beijo. E o olhar
deixai-o ver».
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F. MICHEL
FLEURY
Era um
trabalhador
infatigável,
homem simples e silencioso,
desejoso de participar
plenamente do Mistério Pascal
de Cristo. Nasce a 21 de maio
de 1944, em Sainte Anne sur
Brivet e até aos 17 anos
trabalha nos campos. Durante
9 anos, estuda no seminário.
Depois passa 10 anos no Prado,
trabalhando como operário
em Lião, Paris e Marselha. Entra
na trapa de Bellefontaine,
em novembro de 1980. Parte
para Tibhirine em 1984.
Aí fará profissão,
no dia 28 de agosto de 1986.
✤ «Espírito Santo Criador,
dignai-vos associar-me,
o mais depressa possível, - não
a minha vontade, mas a vossa
seja feita – ao Mistério Pascal
de Jesus Cristo, nosso Senhor,
com os meios que Vós quereis,
certo de que Vós, Senhor,
o vivereis em mim...»
(Ato de oferecimento - 30.5.1993).

P. BRUNO
LEMARCHAND
Superior da casa
anexa de Fez,
no Marrocos;
era um homem mesurado
e profundamente humilde.
Nasce a 1º.de março de 1930,
em Saint-Maixent e entra no

seminário de Poitiers após os
estudos secundários. De 1951
a 1953, faz o serviço militar na
Argélia. É ordenado padre,
em 2 de abril de 1956. De 1956
a 1980, ensina no Colégio Saint
Charles de Thouars e,
com 51 anos, entra na trapa de
Bellefontaine. Vai para Tibhirine,
em 1984. Em 21 de março
de 1990, faz profissão solene
em Tibhirine. Em 1991, fica
responsável pela casa anexa
de Fez. No momento da tomada
dos reféns, encontrava-se
já da alguns dias em Tibhirine
para a eleição do Prior.
✤ «Tu me conduzes, Senhor,
no silêncio e na oração,
no trabalho e no alegre serviço
de meus irmãos, a exemplo
de tua vida oculta em Nazaré».
(Notas – 1981).
✤ «Sou sempre feliz
por minha vida monástica
e por vivê-la na terra do Islão.
Tudo se simplifica. Aqui é Nazaré
com Jesus, Maria e José...»
(Carta de dez. de 1955).

P. CELESTIN
RINGEARD
Era de rica
sensibilidade e
muito dotado
para as relações interpessoais.
Nasce em 29 de julho de 1933,
em Touvois, (Loire Atlantique)
e aos 12 anos entra no
seminário. De 1957 a 1959, é
militar na Argélia. É ordenado
padre, em 17 de janeiro de

1960, e durante mais de 20
anos, o seu ministério é entre
os marginalizados de Nantes.
Em 19 de julho de 1983, entra
em Bellefontaine. Em 1986, vai
para o Atlas, onde faz profissão,
em 1º.de maio de 1989.
✤ «Ó Jesus, aceito de todo
o coração que a tua morte se
renove, se cumpra em mim; sei
que contigo uma pessoa torna
a subir da descida vertiginosa
para o abismo, proclamando
ao demônio a sua derrota».
(Antífona Pascal)

F. PAUL
FAVRE-MIVILLE
Muito hábil
em trabalhos
manuais; era
serviçal e amigo de todos.
Nasce a 17 de abril de 1939, em
Vinzier (Haute-Savoie). Trabalha
com o pai, como ferreiro depois
segue uma formação profissional
e torna-se chumbeiro muito
perito. Após a morte da mãe,
em 1984, entra em N.Sra. de
Tamié. De lá vai para Tibhirine,
em 1989. Faz profissão perpétua,
em 20 de agosto de 1991.
✤ «O que é que ficará,
dentro de alguns meses, da
Igreja da Argélia, de sua
visibilidade, de suas estruturas,
das pessoas que a compõem?
Com toda probabilidade pouco.
E no entanto, creio que
a Boa Nova é semeada, o grão
germina (..) O Espírito anda na
obra, trabalha em profundidade
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no coração dos homens.
Sejamos disponíveis para que ele
possa agir em nós através da

oração e da presença amante de
todos os nossos irmãos”.
(Carta do 11. 1. 1995).

OS TRAPISTAS
São monges contemplativos. Seu modo de vida é cenobita, numa
comunidade estável, que é escola de caridade fraterna. Seguem
a grande tradição beneditina, reinterpretada pelos fundadores
cistercienses do século XI, que redescobriram o valor do trabalho
manual, o equilíbrio entre a liturgia e a lectio divina, a oração
pessoal e os trabalhos necessários para viver sem depender de
ninguém. A sua vida decorre num clima de solidão e silêncio, com
uma certa autoridade, radicalizada no século XVII pela reforma
trapista (De Rance). Hoje em dia, isso se exprime sobretudo por
um gênero de vida robusta, sóbria, toda dirigida para a experiência do Deus vivo.
Uma característica da Ordem é o elo entre as diferentes casas,
autônomas, mas unidas entre si pela Carta da caridade, com a
obrigação de ajuda recíproca, tanto material como espiritual.
São Bernardo de Claraval, o santo mais
conhecido da Ordem, descrevia assim a vida
cisterciense: “A nossa Ordem é renúncia,
humildade, pobreza, obediência, paz e alegria no Espírito Santo. A nossa Ordem é
viver sob um mestre, sob um abade, sob
uma regra, sob uma disciplina. A nossa
Ordem é de nos aplicarmos ao silêncio, de praticarmos o jejum,
as vigílias, a oração, o trabalho manual e, sobretudo, de seguir
o caminho ainda mais excelente que é o da caridade; depois, em
todas estas coisas progredir cada dia mais e nele permanecer
até ao último dia.
(Carta 142)
Os mosteiros trapistas, presentes em 46 países dos cinco continentes, são hoje 171, com cerca de 2100 monges e 1700 monjas.

22 • O SANGUE DO AMOR

Cristo Jesus, tendo a condição de Deus,
não guardou ciosamente
a posição que o igualava a Deus,
mas aniquilou-se,
tomando a condição de servo.
Tornado semelhante aos homens,
reconhecido homem por seu aspecto,
humilhou-se,
tornando-se obediente até à morte,
e morte da cruz.
Por isso Deus o exaltou e o dotou
com o Nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus
se dobre todo joelho no céu, na terra
e nos infernos, e que toda língua proclame:
“Jesus Cristo é o Senhor”
para a glória de Deus o Pai.
(Filipenses, 2, 6-11).
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Monsenhor Pierre Claverie (1938-1996)
Bispo de Oran
A vida e a
morte de
Pierre Claverie,
1938-1996,
dominicano e
bispo de Oran,
oferecem
uma resposta aos sinais do
nosso tempo, caracterizados por
tensões muitas vezes violentas
entre pessoas que vivem de fés
e de crenças diferentes.
A incessante busca de Deus e
o apelo a todos os crentes que
faz Claverie, de viverem juntos
na paz e no respeito recíproco,
acham uma expressão numa
existência dedicada toda inteira
ao anúncio de sua própria
fé: uma longa fidelidade, onde
o seu engajamento em favor
do diálogo foi o centro e sua
vida de prêmio. No dia 1º.de
agosto de 1996, Pierre Claverie,
bispo de Oran, é assassinado
juntamente com o jovem
argelino Mohamed, seu chofer.
Itinerário de uma vida doada
Pierre Claverie nasce em Argel,
no dia 8 de maio de 1938.
Em 1957, segue, na universidade
de Grenoble, os cursos de
matemática, física e química. Em
1958, orienta-se para a vida dos
Dominicanos. Guardará sempre
vivo nele, mesmo quando
bispo, o carisma da Palavra para
a qual era particularmente
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dotado. De 1959 a 1967, segue
no Saulchoir os estudos de
teologia. Entra na Argélia de
modo definitivo em 1967:
✤ “Após a independência
pedi para voltar à Argélia
para redescobrir o mundo
em que tinha nascido...
É lá que minha verdadeira
aventura pessoal começou.”
Põe-se logo ao estudo do árabe.
Em 1970, o bispo de
Constantine-Hipona,
Mons. Jean Scotto, toma-o como
colaborador pessoal. Mas em
1973, pedem-lhe de se ocupar
do centro de línguas e de
pastoral dos Glycines, em Argel.
Em 5 de junho de 1981,
é nomeado bispo de Oran.
Participa em pleno no debate
social e político e coloca-se nas
linhas de fratura onde se forma
o futuro do país, mas onde
também a vida está em perigo.
Como bispo e como
dominicano, recusa o silêncio,
e ao contrário, leva a palavra
com lucidez para a audácia
da verdade.
A vida será disso o prêmio.
✤ “É agora que devemos
tomar nossa parte do sofrimento
e da esperança da Argélia,
com amor, respeito, paciência
e lucidez.”
✤ “Foi-me pedido várias vezes
isto... Volta para casa... Onde
é nossa casa? Nós estamos aqui

pelo Messias crucificado:
por nenhuma outra razão,
por nenhum outro!...
É uma questão de amor”.
✤ “A santidade é antes de
mais uma grande paixão. Há
uma loucura na santidade, a
loucura do amor, a loucura
mesmo da cruz, que zomba
dos cálculos e da sabedoria
dos homens.”
✤ “O valor da nossa vida
depende da capacidade
de a dar!”
Um amigo muçulmano escreve:
✤ “Há homens que por terem
percebido antes o sentido da
história... do destino comum dos
mortais por ações de grande
porte de humanidade ou de
verdade. Estes homens, movidos

ás vezes por uma reflexão moral
exigente, não hesitam em tomar
parte de sua responsabilidade
por amor da verdade..
Mons. Claverie foi um desses
homens de exceção, em sua
busca para criar pontes entre
os homens de não importa
qual fé ou origem, em sua luta
para que o direito à diferença
possa ser aceito e vivido sem
restrição, num diálogo sincero
e sem reservas... Religioso
antes mais, que vivia
intensamente a sua fé, Pierre
Claverie era também
o homem de uma comunicação
apaziguadora, com seus dons
excepcionais para compreender
e consolar a alma,
espiritual e fraternalmente...”

OS DOMINICANOS OU ORDEM DOS FRADES PREGADORES
A alegria de viver e anunciar o Evangelho
Os Dominicanos foram fundados por são Domingos, em
1215. Hoje são mais de 6.000, presentes em todos os continentes. Muitos institutos religiosos masculinos e femininos
inspiram-se na sua espiritualidade, e os leigos que deles partilham o carisma e a missão são cada vez mais numerosos.
Os Dominicanos caracterizam-se pela contemplação,
o estudo e a pregação da Palavra de Deus : nosso
zelo funda-se sobre a nossa paixão para abrir aos
homens os caminhos da vida, de verdade e de liberdade, pela palavra. Desde a origem, a vocação da
Ordem dos Frades Pregadores foi de “trabalhar para
a salvação das almas” pela pregação e a proclamação do Evangelho. São Tomaz de Aquino e o Beato
Angélico eram dominicanos.
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«Pouco importa que o crente universalista
(o Hanif)
Seja Brâmane, Judeu, Cristão ou Muçulmano,
Sua religião é o amor:
Amor para com Deus
e amor para com suas criaturas...
Cada criança
nascida numa casa judia,
chinesa ou
muçulmana
pode conhecer,
em Deus,
seu verdadeiro Mestre;
esta aptidão é nela nascida ».
(Alcorão XXX - 30)

Deus é um,
A vida é uma,
A humanidade é uma,
E o amor é um.
(Alcorão II – 133; 140)

O mártir
Todos os dias, na missa, celebramos a paixão, a morte e
a ressurreição de Jesus, Nosso Senhor. Acontecimento
central da nossa fé. Desta morte vem a nossa salvação,
nossa vida de filhos de Deus. Temos um mártir como
Salvador e Senhor.
Jesus abre assim uma rota para os seus discípulos: ”Se o
grão de trigo que cai na terra não morre, fica só.. Quem
perde a sua vida, encontrá-la-á na vida eterna!” A chamada ao martírio é parte integrante da fé. Que alguns cristão vão até à efusão do sangue significa a boa saúde do
povo de Deus. Jesus renova o seu martírio, “o grão morre
e produz muitos frutos”, como dizia Tertuliano, um dos
grandes teólogos da Igreja do Maghreb: “o sangue dos
mártires é semente de cristãos!”.
No decurso da sua história já longa, a Igreja conheceu
muitos mártires. Nestes últimos tempos, numerosos são
os discípulos que testemunharam até ao sangue. João
PauloII lembrava-o com emoção, em 7 de maio, no
Coliseu, em comemoração dos “Novos Mártires” do século XX: “Na grande tormenta argelina, que levou vidas por
dezenas de milhares, está a Igreja da Argélia, que não tem
aparência nem poder. Ela está presente por um preço
que lhe custou 19 mártires em poucos anos: um irmão
marista, seis religiosas em Argel, quatro padres brancos
em Tizi-Ouzou, os sete monges trapistas do Atlas e Pedro
Claverie, bispo de Oran.”
Nossos 19 mártires apresentam uma gama de humanidade muito variada: encontramos meigos, fortes, místicos e
poetas, ativos e contemplativos, os de serviços humildes
quotidianos e os pioneiros da missão, os da palavra
poderosa e os do silêncio contemplativo. Todos testemunhas do amor, do serviço, do diálogo. O seu sacrifício
é uma bênção de paz para a pequena Igreja da Argélia e
para todo o povo argelino, seu próximo de eleição.
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Oração
Senhor Deus, nosso Pai,
nós te louvamos pela paixão, a morte
e a ressurreição de teu Filho, Jesus,
Ele, o mártir por excelência,
de quem vem a salvação.
Quiseste partilhar o seu martírio
com nossos irmãos e irmãs da Igreja da Argélia:
Henri e Paul-Hélène. Caridad e Esther
Jean, Charles,Alain e Christian,
Angèle Marie e Bibiane, Odette,
Christian, Luc, Christophe, Michel,
Bruno, Celestin e Paul,
e o teu bispo Pierre.
Nós te rogamos, Pai, que por sua intercessão,
se fortifiquem o diálogo, o respeito e o amor
entre os teus filhos cristãos e muçulmanos.
Abençoa a Argélia e o seu povo,
e nós te daremos glória, na paz.
Pai, nós invocamos nossos mártires para ..
(mostrar a graça a ser pedida)
E tu, Maria, a quem todos amaram
e que és venerada na casa do Islão,
escuta a nossa oração e intercede
junto ao teu Filho Jesus,
nosso Senhor.Amen.

