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 Com o pensamento em Paris 
 

Neste momento, desejo unir a minha a tantas outras vozes deste nosso planeta, para exprimir a profunda 

dor, o pesar e a preocupação, causados pelos bárbaros atentados de Paris, que vitimaram tantas pessoas ino-

centes e vieram adensar ainda mais o clima de receio e de suspeita na sociedade europeia. O primeiro pensa-

mento vai para as vítimas diretas deste desumano ato de ódio destruidor. Que Senhor da vida as acolha nos 

seus braços de misericórdia aqueles que pereceram e dê conforto, coragem e esperança aos seus queridos. 

Com eles, sentimo-nos atacados também nós e queremos estar solidariamente próximos esta hora. Esta situa-

ção requere naturalmente medidas de vigilância e segurança, para combater o ódio destruidor e evitar novas 

vítimas. Por outro lado, seria ulteriormente trágico cair na tentação do fechamento ao exterior, do abranda-

mento do diálogo intercultural, do soçobrar da solidariedade para além dos conflitos. Essa seria a grande vitória daqueles que desferiram tão vil 

ataque. É preocupante verificar, a este propósito, que responsáveis europeus já tenham começado a utilizar estes acontecimentos dramáticos 

para justificar e reforçar a sua oposição à solidariedade para com os refugiados dos conflitos recentes, que tem movimentado a sociedade euro-

peia. Um momento destes exige solidariedade e afirmação dos autênticos valores da nossa sociedade, por parte daqueles que acreditam que vale 

a pena lutar por um mundo mais justo e seguro para todos. Não deixemos que o sangue de tantas pessoas tenha sido derramado em vão. Quei-

ra Deus que a memória delas seja semente de humanismo, de solidariedade e de busca autêntica de justiça e de paz. E que ninguém use o nome 

de Deus para oprimir, odiar e matar! 

+ José, Bispo de Setúbal  

 

 

A Comunidade Islâmica do Sul  

do Tejo condena os atentados  

ocorridos em Paris e arredores  
 

A Comunidade Islâmica do Sul do Tejo manifesta o seu mais pro-

fundo repúdio e consternação no que se refere aos atentados ocor-

ridos em Paris e arredores. 
 

Tratam-se de actos que revelam uma absoluta falta de caracter e 

civismo dos respectivos malfeitores, com a agravante de conecta-

rem abusivamente e a qualquer custo, o nome dos Islão que ape-

nas e tão somente e com particular fervor, defende à semelhança 

de qualquer outro credo, o respeito pelo próximo que está na ori-

gem de uma convivência pacífica e salutar entre os cidadãos de 

todo o mundo. 
 

«A fé é uma restrição contra a violência, não permitas que crente 

algum pratique um acto violento." Dito do Profeta Muhammad 

(Paz esteja com ele). 
 

Manifestamos as nossas mais sinceras e sentidas condolências às 

famílias dos falecidos, fazendo preces para que Deus os console e 

tenha os seus familiares em paz no Seu Reino.  
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