A ANIQUILAÇÃO de CRISTÃOS

Um terror mortal transborda do coração deste pequenito, que está prestes a ser
assassinado. O ISIS considera estas imagens de medo como uma marca de glória para
a sua campanha de terror.

Corpos de bebés e de meninos inocentes jazem no local onde foram assassinados.

Estas são as Consequências de
Não Se Fazer Caso de Nossa Senhora de Fátima
Leia mais sobre estas atrocidades na página seguinte:
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A ANIQUILAÇÃO
de CRISTÃOS
Nota Importante da Redação:
Este artigo contém fotos e descrições muito realistas, que podem impressionar
alguns leitores mais sensíveis. Mas nós publicamos este material não pelo seu caráter
chocante, mas porque a verdade aterradora e chocante da atual situação do mundo de
hoje se encontra no coração mesmo da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Com
efeito, esta horrorosa chacina, também noticiada em apenas alguns dos principais
órgãos de comunicação social, é o resultado direto de se desprezar o apelo de Nossa
Senhora de Fátima para que se faça a Consagração da Rússia – porque só por esse
meio se poderão evitar os castigos divinos que continuam a cair sobre o mundo,
devido aos seus pecados.
Nossa Senhora já nos tinha avisado de que a punição que havia de vir incluiria
uma perseguição à Igreja, trazendo consigo o martírio a uma larga escala – “Os bons
serão martirizados”. A purga religiosa que hoje se realiza em diversos locais por todo
o mundo deveria, realmente, chocar-nos a todos, a ponto de levarmos a sério a
Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, antes que seja tarde demais.
Minimizar os horrores destas atrocidades seria prestar um mau serviço aos
nossos leitores. Nós, que não fomos forçados a experimentar pessoalmente nem a
testemunhar tais perseguições – incluindo em especial aqueles de nós que estão ainda
a seguir cegamente o curso mortífero de uma total indiferença em relação aos pecados
do nosso tempo –, temos muito a aprender e a aproveitar do exemplo dado pelo
sofrimento dos nossos irmãos e irmãs na Fé, às mãos dos Islamitas radicais.
Desejamos, antes de mais, que este artigo não produza um choque, mas antes
uma consciencialização, e a determinação necessária que nos levem – a todos e a cada
um de nós – a fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para apressar o
cumprimento dos pedidos de Nossa Senhora, antes que venhamos todos a perder a
vida na perseguição mais horrível que a Igreja jamais sofreu.

O relato que se segue é da autoria de James Hanisch
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De 13 a 23 de Junho de 2014
Durante estes 11 dias, os militantes islâmicos que tomaram o controle das portagens
da autoestrada que circunda Mosul, no Iraque, sequestraram 11 homens. Dois desses
homens, que viviam numa aldeia a cerca de uma milha a Leste de Mosul, tentavam entregar
comida e mais provisões a um grupo de parentes que haviam fugido da cidade e estavam
escondidos.
Os sequestrados vivem cada momento cheios de terror, ao longo dos poucos dias de
vida que lhes restam. Açoites dados com espingardas e com paus pontuam, frequentemente,
a torrente odiosa de acusações e ameaças. Por fim, com as mãos atadas atrás das costas,
todos eles são transportados até um longínquo “campo de matança” e executados.
Os terroristas desfazem-se dos corpos lançando-os nos terrenos de um cemitério
isolado de Mosul e noutras zonas abandonadas da cidade. Um habitante de Mosul, tendo
reconhecido os corpos dos dois homens, passa a palavra às famílias, indicando onde jazem
os corpos; mas os familiares receiam que, indo eles à cidade recuperar os corpos, lhes esteja
reservado o mesmo destino.
Com a ajuda de outro habitante sunita, os corpos são finalmente entregues à família.
Um dos parentes contou a um representante do Human Rights Watch: “Não conseguimos
descrever o modo como se encontravam estes corpos quando os recebemos. Via-se que
estes homens foram mortos de um modo brutal. Um deles foi alvejado na nuca. Não sei
dizer quantas balas seriam, mas eram muitas. Quanto ao mais novo, foi alvejado nas costas
e na nuca. E parece que lhe esmagaram as mãos com um bloco de cimento.”1
Sabe-se que os militantes islâmicos, responsáveis por estes assassinatos e por
inúmeras outras atrocidades que diariamente ocorrem, pertencem a uma coligação chamada
ISIS, cujos membros muitas vezes ostentam orgulhosamente como distintivo uma bandeira
negra, onde se lê: “Só Alá é deus, e Maomé é o seu profeta.”
A brutalidade e desumanidade destes “soldados de deus” contrasta de um
modo doentio, com o descaramento com que eles pretendem realizar a “obra de deus”
de purgar o mundo de descrentes, ao registarem, em fotos e vídeos, os seus assassínios
sangrentos e envoltos em tortura.
Tanto as fotos como os vídeos são depois postados na Internet – atitude típica do
ISIS – para gáudio dos seus apoiantes e para “edificação” dos descrentes.
A perseguição religiosa tem sido um elemento ininterrupto na História da Santa
Igreja, tal como Nosso Senhor indicou que aconteceria: “Chegará a hora em que aquele que
vos matar pensará prestar um serviço a Deus” (João, 16:2).
Quando pensamos em perseguições à Igreja, o nosso espírito moderno inclina-se,
normalmente, mais para as atrocidades assassinas cometidas no alvorecer da expansão
comunista do passado século XX do que para as atrocidades similares cometidas nas
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incursões muçulmanas de séculos anteriores. Mas agora, nos nossos dias, o Islão militante
está novamente em ascensão, sobretudo em África e no Médio-Oriente, trazendo consigo
um tal grau de crueldade e de sadismo que se diria fruto de mentes distorcidas, tudo com a
intenção de purgar o mundo de infiéis e descrentes para a glória de Alá.

ÁFRICA
O Boko Haram é uma organização islâmica militante, filiada na al-Qaeda e
originária da região de Borno, no Nordeste da Nigéria. Desde 2009 que a seita vem levando
a cabo uma ofensiva armada para formar um Estado Islâmico totalmente Sunita nas regiões
do Norte do país.
O Boko Haram tem vários milhares de membros a combater, e acredita-se que é o
responsável por mais de 10 mil assassinatos, desde o ano de 2009. Eles apoderaram-se do
controle total da maior parte do Estado de Borno, incluindo um grupo das principais
cidades e estradas. O seu sucesso deve-se, em parte, aos fundos e ao treino que recebem da
al-Qaeda. Têm também a seu favor o facto de terem conseguido infiltrar-se nas forças
armadas e policiais da Nigéria.
No dia 2 de Janeiro de 2012, o Boko Haram deu um ultimato aos Cristãos2 e a
outros não-Sunitas que vivem na parte Norte da Nigéria, para voltarem para o Sul no prazo
de 3 dias. (A enorme população da Nigéria, de 174 milhões de pessoas, está dividida, mais
ou menos por igual, entre Cristãos e Muçulmanos por algum tipo de lei Sharia – o código
moral e religioso islâmico – vigente ao longo da metade Norte do país.) Os assassinatos de
reféns começaram três dias mais tarde, como fora planeado. Até à data, estima-se que os
terroristas tenham expulsado das suas casas um total de 650 mil Nigerianos.
Milhares de Cristãos Nigerianos perderam a vida às mãos do Boko Haram, muitas
vezes vítimas de bombardeamentos tendo por alvo a igreja, tal como aconteceu no Dia de
Natal de 2011 e no Domingo de Páscoa de 2012. Tornou-se rotina os Cristãos serem
torturados e assassinados, e as suas igrejas reduzidas a cinzas.
Aldeias e Escolas Cristãs são os alvos preferenciais dos militantes islamitas,
cujo nome – Boko Haram – significa: “O ensino ocidental é expressamente proibido.”
(O Qur’an [i.e. o Corão, ou Alcorão] proíbe a leitura de qualquer outro livro para
além dele, e é por isso que a educação pública é considerada blasfema.) Nos fins de
Fevereiro de 2014, foi atacado uma Universidade estatal do Nordeste da Nigéria, e mais de
60 jovens cristãos foram queimados vivos no seu dormitório. Quarenta estudantes foram
também assassinados num ataque semelhante, contra outra escola estatal próximo daquela,
no anterior mês de Setembro.

Um Pesadelo Permanente
Na noite de 14 para 15 de Abril de 2014, membros do Boko Haram sequestraram
cerca de 300 meninas (a maioria das quais se crê serem cristãs) da escola secundária
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governamental da remota cidade de Chibok: amontoaram-nas em camionetes abertas que as
levaram para o bosque. No mês seguinte, os sequestradores publicaram um vídeo
mostrando que as jovens, aparentemente, se dedicavam a orações islamitas, e anunciaram
que elas já tinham sido libertadas pela sua conversão ao Islão. Mas, em vez de as deixarem
livres (continuava o vídeo a informar), as meninas seriam vendidas como escravas.
Os ataques, sequestros e chacinas continuam numa escalada tal que, em Julho de
2014, se estimava que a Nigéria teria sofrido o número mais elevado de assassinatos

Militantes do ISIS estão a organizar-se na Síria e no Iraque, para cumprirem a sua
“obrigação” para com o seu deus, que lhes ordena: “Lutai contra aqueles que não crêem em Alá, ...
chacinai os idólatras onde quer que os encontreis, e aprisionai-os e cercai-os e aguardai-os ocultamente
em cada emboscada.” (versículos 9:29 e 9:5 do Alcorão, a que eles chamam “o livro sagrado” do Islão.

por terroristas em todo o mundo, no ano anterior. Mais recentemente, a 24 de Agosto de
2014, depois de ter gozado várias semanas de vitórias sucessivas e sem precedentes,
Abubaker Shekau, líder do Boko Haram, proclamou que estava a formar um Califado
Islâmico, com base na cidade nigeriana de Gwoza, que caíra nas mãos dos terroristas no
princípio desse mês.

Terroristas Mais Bem Armados
Também desde Fevereiro de 2014, muito antes das recentes vitórias, a
impossibilidade de derrotar os levantamentos terroristas foi admitida abertamente pelos
funcionários públicos. Depois de um Domingo em que um brutal ataque chacinou 106
pessoas na aldeia de Izge, perto da fronteira oriental entre a Nigéria e os Camarões, o
Governador Kashim Shettima veio lamentar que, apesar da presença das Forças Armadas
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Nigerianas, o Boko Haram continuasse ainda capaz de “arrasar comunidades inteiras e
massacrar almas inocentes.” (Nesse ataque, o Boko Haram deixou as casas crivadas de
rajadas de balas, lançou explosivos e reduziu a cinzas dezenas de casas.) Foi isto mesmo
que o Governador admitiu publicamente: “Os terroristas do Boko Haram estão mais bem
armados e mais motivados do que as nossas tropas. Devido ao atual estado de coisas, é-nos
totalmente impossível derrotar o Boko Haram.”3

SÍRIA
A horrenda guerra na Síria, que em três anos e meio causou quase 200 mil baixas,
trouxe ao mundo calamidades muito para além das fronteiras do país. O envolvimento do
Ocidente na ajuda aos revoltosos para derrubarem o regime do Presidente Bashar al-Assad
gerou, no Médio-Oriente, uma tal perseguição aos Cristãos pelos Islamitas Sunitas que
dificilmente se poderia imaginar.
O ISIS (sigla para “Estado Islâmico do Iraque e da Síria”) – que, desde Junho de
2014, passou a referir-se a si próprio apenas como Estado Islâmico I.S. – era uma
organização de Muçulmanos Sunitas radicais inicialmente formada em 2004 e que, por
volta de 2011, estaria virtualmente extinta. Nessa altura limitou-se apenas a seis ações
ofensivas durante o ano inteiro. Mas, com os fundos e o armamento fornecidos pelo
Ocidente a partir de Junho de 2013, rapidamente emergiu, evoluindo para uma força militar
espantosamente bem sucedida, fora do controle do Ocidente. Explica Richard Walker:
“Em Junho de 2013, os auto-proclamados Amigos da Síria – GrãBretanha, França, Alemanha, Turquia, América e Arábia Saudita –
prometeram fornecer armas pesadas aos grupos da oposição síria. Entre esses
grupos avultava o ISIS – uma amálgama de organizações de um terror levado
ao extremo –, tristemente famoso por levar a cabo decapitações e assassínios
em larga escala. Numa reunião dos Amigos da Síria em Qatar, o Secretário
de Estado John Kerry, ali presente, anunciou que “forneceriam todo o
material [bélico]” à oposição síria. Foi desde essa altura que o ISIS expandiu
a sua luta até ao Iraque, denunciando os erros da política de Negócios
Estrangeiros de Washington e seus aliados, ao acreditarem que conseguiriam
conter e controlar o grupo.”4

Forças Demoníacas
Juntam ISIS e al Nusra
Há ainda na Síria outra organização militante sunita, também filiada à al-Qaeda e
difundida pelo mesmo envolvimento do Ocidente na Síria: é a Frente al-Nusra, que
anunciou ter sido criada em Janeiro de 2012. Mais do que quaisquer outras, estas duas
forças demoníacas (ISIS e al-Nusra) levaram aos Cristãos, por toda a Síria uma perseguição
absolutamente devastadora: sequestros, torturas, chacinas, assassínios em massa.
Toda e qualquer presença do Cristianismo está agora a ser erradicada de toda uma
ladainha de cidades e aldeias sírias: em Maaraba (de Daraa, em que a maioria das casas da
aldeia foi saqueada por atiradores); em Namer (de Daraa, onde foram assassinados os
6
http://www.fatima.org/port/crusader/cr110/cr110p9.pdf

últimos Cristãos que ali restavam e que não tinham fugido); em Erbin (de Damasco, de
onde foram deslocados todos os Cristãos e a igreja queimada, a 6 de Setembro de 2013);
em Harasta (de Damasco, de onde foram deslocados todos os Cristãos e as suas casas
destruídas); em Ghassaniya (de Idlib, onde não resta qualquer presença cristã, depois de o
Padre François Murad ter sido assassinado por atiradores do Al-Nusra); no Mosteiro de São
Simão (dessa aldeia de Ghassaniya, que foi saqueado por atiradores); em Jacobia (de Idlib);
em Daria (de Damasco); em Al-Dwair (de Homs, uma aldeia cristã que teve a ousadia de
erguer a Cruz sobre a sua igreja, e que foi por isso bombardeada e destruída – tanto a igreja
como toda a aldeia – pelos jihadistas.
Muitos dos habitantes foram assassinados, na maioria mulheres e crianças, num
período de 24 horas verdadeiramente infernal, em que os militares assaltavam as casas dos
Cristãos e fuzilavam os seus habitantes. Por fim, depois de terem violado as mulheres,
reuniram os últimos sobreviventes na Praça principal, para uma execução em massa.
Outras comunidades cristãs por toda a Síria também sofreram e continuam a sofrer
ataques horrorosos, devido à Fé Cristã dos seus habitantes: Al-Qusair (de Homs, onde
muitas mulheres foram sequestradas e violadas, e tendo muitos dos seus habitantes fugido
para Damasco, Homs, ou para o Líbano); Yabrood (de Damasco, em que os sequestros
tinham por alvo sobretudo as crianças, para quem pediam resgates que chegavam a 20 ou a
25 milhões de libras sírias (o equivalente a 300 mil dólares), e em que se exige aos
Cristãos, todos os quinze dias, o tributo mensal de 800 mil libras sírias, para não lhes
levarem os filhos nem os bens); Sidnaya (uma cidade de Damasco, para onde acorreram
muitos Cristãos fugidos dos arredores em busca de refúgio, mas que é também flagelada
pelo terrorismo, sequestros, e ataques com morteiros em que morrem civis); Maaloula (de
Damasco, onde hordas de jihadistas líbios e chechenos tentaram forçar os habitantes a
converter-se ao Islão, chacinando aqueles que o recusavam, e queimando e bombardeando
os mosteiros de Rscris e Bacchus, bem como várias igrejas); Al-Nassara, Al-Hwash e
Marmaritta (todas elas na zona de Damasco, na última das quais 15 Cristãos foram
fuzilados); Mhardeh (cidade que foi continuamente alvejada com morteiros, tendo havido
também muitos sequestros e bombardeamentos a autocarros); as cidades de Sadad e AlHafar (na zona rural de Homs, que sofreram muitos assaltos, pilhagens e bombardeamentos
de casas e de igrejas, tendo sido assassinados 45 Cristãos, incluindo idosos, mulheres e
crianças); Bab Touma (de Damasco, onde os bombardeamentos são rotina diária); Kassa’a,
Al-Tijara, Abbasids, Aldwylaah, Tabalah e Kashkool (de Damasco, que são frequentemente
alvejadas com morteiros e rockets de fabrico artesanal, e cuja população cristã sofreu
sequestros, torturas e assassinatos); Bab Al-Sebaa, Hamidiya, e Bustan Al-Diwan (de
Homs); Sulaimaniyah e Al-Azizia (de Aleppo); e muitas outras.
Um comentador sumaria esta tragédia do seguinte modo:
“[A]quilo que aconteceu no Iraque … será visto pelos futuros
historiadores como uma das grandes tragédias da limpeza étnica …. [C]erca
de 80% dos Cristãos do Iraque e da Síria foram obrigados a fugir da sua
terra, e os números tendem a aumentar. Alguns foram para o Jordão, mas não
há qualquer garantia de que a Família Real Hashemita continue no poder.
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Dois meses antes da crise em Sinjar, foram as crianças cristãs de Mosul que receberam o
mesmo tratamento brutal que fora dado às crianças Yazidi, o que incluía a tortura da decapitação. Este
corpo de uma menina cristã foi assim entregue ao seu desolado pai: sem a cabeça, que ficou num
parque da cidade, pregada num poste.

Outros fugiram para a América do Norte e para a Europa. Há mesmo quem
tenha fugido para o Irão – um regime repugnante que persegue os Cristãos,
mas que, ainda assim, não é tão perigoso como o atual Iraque. Resultado:
essas cidades, vilas e aldeias onde viveram e rezaram os fundadores da
Cristandade, já são ou virão a ser inteiramente muçulmanas.”5

IRAQUE
O desmembramento do regime de Saddam Hussein, nos mais de 8 anos da Guerra
no Iraque (2003-2011), deixou o país numa virtual anarquia, apesar da pretensão do
Presidente Obama, em Dezembro de 2011, de que os Americanos “foram deixando atrás de
si um Iraque soberano, estável e auto-confiante.” Mas um locutor televisivo acrescenta:
“Passados dois anos e meio, o povo que a América deixou entregue a si próprio está em
fuga — fogem para salvarem a vida.”6 Um Iraque desarmado e bombardeado era uma porta
aberta à invasão do ISIS, vinda da Síria e a uma chacina jihadista de toda a população nãosunita, incluindo Cristãos, Muçulmanos, Xiitas, Yazidis e outros.
O ISIS cresceu, desde as suas origens humildes até ser o maior exército
terrorista que jamais existiu, que tem já a força de uns dez mil homens no Iraque,
para além de mais de 50.000 na Síria, e muitos outros ainda, vindos de todas as partes do
mundo (até rapazinhos de 11 anos!), num verdadeiro frenesim para se juntarem a eles.
Tendo o controle de grandes áreas da Síria e do Iraque, eles levaram a cabo um genocídio
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contra todos aqueles que, nas regiões capturadas, não se renderem ao credo islamita sunita.
Estima-se que 2 milhões de refugiados tenham fugido das cidades e aldeias do Norte do
Iraque em direção a Erbil, à medida que uma cidade após outra ia caindo nas mãos do ISIS
desde meados de Junho de 2014, incluindo Kirkuk, Fallujah, Tikrit, e mesmo Mosul, a
segunda maior cidade do país.
Enquanto Mosul caía nas mãos do ISIS, um religioso Dominicano ainda conseguiu
enviar esta mensagem por e-mail ao seu Superior:
“Escrevo-lhe numa situação crítica e apocalíptica. Os habitantes da
cidade, na sua maior parte, já fugiram das suas casas, correndo para as
aldeias; dormem ao relento e não têm nada que comer nem que beber.
Milhares de atiradores do Estado Islâmico do Iraque e do Levante …
assassinaram tanto adultos como crianças. Há centenas de corpos deixados
pelas ruas e nas casas, corpos de pessoas assassinadas sem qualquer
misericórdia. Até mesmo as Forças Armadas e as Forças de Segurança
abandonaram a cidade, juntamente com o Governador. Das mesquitas, ouvese o clamor: ‘-Alá Akhbar! Viva o Estado Islâmico!’”7
Têm-se cometido as atrocidades mais horríveis que se possa imaginar ao longo dos
últimos meses, em especial neste último, com a tomada da cidade de Sinjar no princípio de
Agosto.

É Diabolicamente Selvagem
O Tratamento Dado aos Cristãos
A queda de Sinjar foi a causa de 200 mil pessoas fugirem de suas casas, sem
levarem absolutamente mais nada, além da roupa que tinham no corpo. Muitos destes
refugiados são de etnia Yazidi, cujas crenças religiosas são uma mistura do antigo
Zoroastrianismo, do Islão, e do Cristianismo. Estes Yazidis (a maioria dos quais conseguiu
fugir para o Nordeste da Síria, embora uns 40.000 tenham sido encurralados na montanha
de Sinjar, ao Norte da cidade) são particularmente desprezados pelo ISIS, como sendo
hereges. Mas repare-se que o tratamento diabolicamente selvagem dado aos Yazidis, e que
iremos descrever, era semelhante, nestes últimos meses horrorosos de conquista, ao
tratamento dado aos Cristãos Iraquianos e a outros.
Os 40 mil Yazidis que fugiram para as montanhas foram cercados pelas tropas do
ISIS, que só esperavam ou que os fugitivos morressem no cume rochoso da montanha ou
que tentassem fugir dali. Se, por um lado, a sua captura correspondia à tortura e à morte
certa, por outro lado, se ficassem lá em cima, naquelas rochas áridas e abrasadoras — com
temperaturas de 120 graus Fahrenheit, sem comida nem água, nem sombra, e a maior parte
deles descalços e com os pés em sangue — isso também corresponderia à morte, mais
lenta, mas não menos certa, por estarem sujeitos às intempéries e à desidratação.
Pelo menos 300 pessoas, na sua maioria crianças, morreram no Monte Sinjar antes
de os ataques aéreos dos E.U.A. abrirem um corredor de fuga até ao Kurdistão, para os
Yazidis que estavam cercados. Este número horroroso de vítimas, formado por crianças
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enfraquecidas, acabou por acontecer, apesar dos esforços para os salvarem por parte dos
pais desesperados — e a tal ponto que chegavam a fazer grandes cortes nas mãos, para os
filhos poderem beber o sangue dos pais.
Daqueles infelizes Yazidis, os que foram capturados sofreram um fim ainda mais
horroroso. Ao que parece, 500 Yazidis foram enterrados vivos, e muitos outros morreram
enforcados e crucificados. Mas era das aterradoras decapitações, tanto de homens como de
mulheres, que os terroristas do ISIS se gabavam com tanto júbilo.
O mais impressionante, no entanto, era o facto de nem as crianças serem poupadas
aos horrores e torturas destas execuções. Na verdade, as crianças eram até um alvo
preferencial. Até mesmo o terror que transparecia do rosto de criancinhas prestes a serem
assassinadas era exibido ao mundo como um triunfo dos poderes de intimidação do ISIS.
Por sua vez, e já durante os dois meses anteriores, as crianças cristãs de Mosul eram
sistematicamente decapitadas, e as suas cabeças exibidas, pregadas em postes num
parque da cidade. O cúmulo da crueldade foi quando o ISIS tomou Qaraqosh (a maior
cidade cristã do Iraque), no início de Agosto: cortaram ao meio um menino de 5 anos.

Vídeo Musical
dos Assassinatos
Mark Arabo, líder de uma comunidade caldeio-americana, contou à CNN: “[Os
terroristas] que invadiram Mosul e outras antigas comunidades cristãs da Síria e do Iraque
fizeram vídeos musicais onde eles apareciam a assassinar tanto civis como soldados seus
prisioneiros. Vê-se que eles sentem prazer no assassínio, tanto na ação de matar como no
medo e sofrimento que as suas vítimas experimentavam. Este sadismo parece ser a
manifestação do Mal mais extremada desde as violações e massacres de Nanking (China),
na Segunda Guerra Mundial.”8
É assim que um jornalista descreve a situação: “Todos os Islamitas homicidas e
ávidos de sangue que podem viajar até aquela região se apressam a juntar-se ao ISIS e a
participar na matança.”9 Isso inclui Muçulmanos provenientes de países como o Reino
Unido, a Alemanha, a Austrália e os Estados Unidos — pessoas com todo o aspeto normal
de Ocidentais e com os respetivos passaportes…
Richard Walker pondera no que tudo isto poderá significar para nós:
-“A decisão do Presidente Barack Obama e seus aliados na GrãBretanha, França e Alemanha de armarem e treinarem os Sunitas radicais no
conflito da Síria criou a perigosa ameaça de uma nova vaga de jovens
terroristas nascidos no Ocidente, treinados pelo Ocidente, e enviados para o
Médio-Oriente para aí fazerem terrorismo.
“A Grã-Bretanha está agora a tentar impedir os jovens BritânicoMuçulmanos de irem para o Iraque e para a Síria, para se juntarem às
centenas de outros Ingleses que já lá estão, a combater ao lado do ISIS…. Há
2 anos, os Muçulmano-Britânicos acorriam à Síria, quando Washington e
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Londres apoiaram publicamente o derrube do regime sírio de Bashar al
Assad. Havia tanta euforia em torno da chamada às armas a enviar para as
milícias sunitas que tanto Obama como David Cameron, Primeiro-Ministro
Britânico, não prestaram atenção ao facto de haver jovens Americanos e
Ingleses que, sendo Muçulmanos e parte da engrenagem, estavam a
responder à chamada árabo-sunita e se juntavam ao combate.
“Tanto Washington como os seus aliados pareciam não ter
consciência de que as milícias sunitas que eles tinham começado a treinar em
bases do Jordão e da Turquia eram dominadas por grupos ligados a terroristas
radicais anti-Ocidente. … Com a ajuda dos Sauditas, o ISIS estava a
construir um arsenal considerável, e a atrair para as suas fileiras muitos
jovens do Ocidente. …
“O ‘casamento’ do Ocidente com o ISIS causou um problema
diabólico a Obama e aos seus aliados europeus, especialmente os Britânicos.
Segundo as informações mais recentes, há uns 450 Ingleses que detêm um
cargo importante dentro do ISIS, e alguns deles publicaram vídeos na Internet
encorajando outros jovens islamitas a juntarem-se a eles. O maior receio é
que muitos destes Muçulmanos, rapazes e moças, voltem em breve o olhar
para o Ocidente. A opinião de que tal virá a acontecer perturbou grandemente
os Serviços Secretos Britânicos.
“Um perito britânico em contraterrorismo, que aceitou falar com este
escritor sob condição de anonimato, deu um aviso ominoso sobre os perigos
que se antevêem. ‘Pútin tinha razão quando avisou Obama de que nos
estávamos a deitar na Síria com as pessoas erradas’ – disse ele. ‘Foi isso
mesmo que aconteceu: nós desencadeámos uma nova versão da al Qaeda
com estes jovens, que, sendo radicais e tendo sido bem treinados no
terror, podem facilmente reintegrar-se na sociedade ocidental. Qualquer
pessoa que seja da comunidade de Serviços Secretos Britânicos sabe que o
reforço que nós demos ao ISIS e à Frente al Nusra voltou atrás para nos
morder. É que, efetivamente, nós demos ao terrorismo um vigor
renovado.’ Acrescentou ainda que a Scotland Yard já avisara o Governo
Britânico da sua falta de pessoal para monitorizar o número crescente de
potenciais ameaças vindas de pessoas ligadas ao ISIS.
A mesma fonte tinha ainda este aviso a dar aos Estados Unidos:
“Esta é uma ameaça real para o Ocidente, e todos nós sabemos que a
América é sempre o alvo preferencial dos jihadistas. E nós que fizemos?
Estivemos a treinar os terroristas que se voltarão contra nós!’”10
Será que é real e a ameaça de o ISIS poder chegar ao Ocidente? A Alemanha já
provou o gosto do sangue no Norte do Reno-Westfália, onde reside a maior população
muçulmana da Alemanha.
No dia 7 de Agosto, no centro da cidade de Herford, deu-se um confronto entre
cerca de 500 Yazidis e um grande grupo de Muçulmanos encapuzados, que lutavam com
facas e garrafas.11 O grupo islamita (chamado Salafistas) de há muito desejava implantar a
lei Sharia na Alemanha e por toda a Europa, e os oficiais de contraterrorismo reconhecem
que os extremistas islâmicos no interior da Alemanha (cerca de 45.000 em 2014, e em
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rápido crescimento) são uma séria ameaça à segurança europeia – em especial aqueles
jihadistas que já estiveram na Síria, por terem experiência de combate e contactos com
grupos jihadistas.
De entre os jihadistas nascidos na Inglaterra, é tristemente famoso Abdel Bary, que
deixou uma casa de família milionária e uma carreira musical em ascensão em Londres
(com vídeos e singles a serem postos no ar em 2012 pela BBC) para se juntar aos terroristas
na Síria. Bary, um dos cerca de 500 civis britânicos a juntar-se ao ISIS, apareceu no
começo deste ano numa postagem do Twitter a pegar numa cabeça decapitada, com a
legenda: “ ‘Chillin’ with my homie or what’s left of him” (Gozando da companhia do meu
hóspede… ou pelo menos daquilo que resta dele).
Mais tarde, a 19 de Agosto, um vídeo horripilante no YouTube dava a público a
execução do jornalista americano James Foley, decapitado (como declarou o carrasco
encapuzado) em retaliação pelos recentes ataques aéreos dos E.U.A. contra o ISIS.
Especialistas de reconhecimento de voz identificaram o carrasco como sendo Abdel Bary.
Já a 12 de Agosto, um e-mail enviado à família Foley por um representante do ISIS
anunciando a planeada execução, revelava claramente as intenções do ISIS ao atacarem
solo americano:
“Hoje as nossas espadas estão desembainhadas contra vós, tanto
contra o Governo como contra os civis! E NÃO iremos parar até
saciarmos a nossa sede de sangue. Vocês não pouparam os nossos mais
fracos, idosos, mulheres ou crianças; por isso nós NÃO pouparemos os
vossos!”12

A Constituição de um
Novo Califado Islâmico
Um último aspeto tenebroso dos levantamentos sunitas é o facto de os líderes tanto
do Boko Haram como do ISIS terem proclamado a constituição de um Califado Islâmico.
Com efeito, o significado da alteração, a 29 de Junho de 2014, do nome do Estado Islâmico
de ISIS para simplesmente Estado Islâmico IS era que, naquela data, o seu líder Abu Bakr
al-Baghdadi assumia o papel de Califa — passando a ser conhecido como Califa Ibrahim
Amir al-Mu’minin — e o grupo não pretende representar apenas um Estado Islâmico da
região chamada “Levante” do Mediterrâneo oriental, ou do Iraque e da Síria, mas também,
na sua atual condição de Califado Islâmico, declara ter autoridade religiosa e política sobre
todos os Muçulmanos por todo o mundo. Bill White explica-nos melhor esta situação:
“O [ISIS, agora IS] auto-proclamou-se um Estado Islâmico ou,
segundo o seu léxico, um Califado Islâmico. Embora isso nos possa parecer
coisa de pouca monta, trata-se de uma importante pretensão. Já desde 1023
AD que não existia um Califado. Desde então, todos aqueles que usaram do
título de Califa não governavam nenhum Califado.
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“O Califa o líder espiritual e civil de todo o Islão. Como tal, é o
sucessor legal de Maomé. Neste caso, o novo Califa, Abu Bakr al-Baghdadi,
é um descendente direto de Maomé, o que acrescenta verdadeira legitimidade
à sua pretensão ao trono. Ora a questão é: como irão as outras nações
muçulmanas aceitar esta pretensão?
“O Califa poderia tornar-se um fator de unificação para todos os
Muçulmanos, dissolvendo as fronteiras nacionais, assim como a discórdia
entre Sunitas, Xiitas e outros ramos muçulmanos. Se o conseguisse realizar, o
novo Califado facilmente poderia chegar a converter-se numa grande
potência mundial; alimentada e dirigida pelo ódio dos elementos radicais do
Islão.
“Embora isto seja suficientemente perturbador e por si mesmo, para
nós o grande problema não está em eles unificarem ou não o Médio-Oriente;
está, sim, naquilo que eles decidirem fazer ao resto do mundo. Há poucos
países importantes sem uma população muçulmana significativa, e ninguém
sabe ao certo quantos desses grupos são verdadeiramente militantes. …

A Crucifixão é a forma de tortura que os militantes
do ISIS, preferem para a execução de Cristãos

“Portavozes informais do Estado Islâmico já começaram tweeting
divulgaldo o modo como pensam estar em Nova York dentro de um mês.
Embora isso possa parecer um exagero, a verdade é que não sabemos quantos
poderão estar já dentro das nossas fronteiras.”13

Bandeira de Alá
Sobre a Casa Branca
O Assessor de Imprensa do ISIS (recentemente falecido) tornou pública14 a sua
intenção de “hastear a Bandeira de Alá ” sobre a Casa Branca; e, num vídeo recentemente
publicado pelo ISIS, militantes armados de pé ao lado de um tanque, declaravam: “A nossa
mensagem para o mundo inteiro é que nós somos os soldados do Estado do Califado
13
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Islâmico e estamos mesmo a chegar!” O ISIS também publicou um vídeo no YouTube,
ameaçando vencer o Jordão e “chacinar” o Rei Abdullah, que eles consideram inimigo do
Islão. Como é evidente, o anti-Americanismo gerado pelas Guerras no Iraque e pelo apoio
dos E.U.A. ao genocídio palestiniano feito por Israel pôs em pé de igualdade a destruição
dos Estados Unidos e de Israel, como a meta final da insurreição sunita.
O Historiador católico Hilaire Belloc foi talvez tão perspicaz como qualquer um
desses adivinhos que falaram de um ressurgimento do Islão radical um destes dias,
enfrentando outra vez a Igreja Católica numa luta de morte com os militantes muçulmanos:
“[Q]ualquer pessoa com algum conhecimento de História
certamente se pergunta a si próprio se não veremos no futuro um
ressurgimento do poder político muçulmano, e a renovação da antiga
pressão do Islão sobre o Cristianismo. …
“[O] recrudescimento do Islão, a reaparição daquele terror sob o qual
vivemos durante séculos, e a nossa civilização outra vez a lutar em defesa da
sua sobrevivência contra aquele que, durante mil anos, fora o seu principal
inimigo, parece uma ficção… – mas isso é só porque as pessoas são sempre
poderosamente afetadas pelo passado mais próximo: – dir-se-ia que esse
passado lhes ofusca a visão.
“As culturas brotam das religiões; em última instância, a força vital
que sustenta qualquer cultura é a sua filosofia, a sua atitude em relação com o
universo; a decadência da religião envolve em si a decadência da cultura que
lhe corresponde – vemo-lo com a máxima clareza na dissolução do
Cristianismo de hoje. O mal que a Reforma começou está a produzir o seu
fruto final na dissolução das nossas doutrinas ancestrais – é a própria
estrutura da nossa sociedade que se está a dissolver.
“Na vez dos velhos entusiasmos cristãos da Europa, emergiu, durante
algum tempo, o entusiasmo pela nacionalidade, ou seja, a religião do
patriotismo. Mas a egolatria não basta, e as forças que agora se formam para
a destruição da nossa cultura, em especial a propaganda judeo-comunista de
Moscovo, têm diante de si um futuro muito provavelmente semelhante ao do
nosso patriotismo fora de moda.
“Não houve tal dissolução da doutrina ancestral no Islão – ou, pelo
menos, não houve nada que correspondesse à desintegração universal da
Religião na Europa. Toda a força espiritual do Islão ainda está vigente nas
multidões da Síria e da Anatólia, das montanhas do Leste da Ásia, da Arábia,
do Egito e de todo o Norte de África.
“O fruto final desta tenacidade, um segundo período de poder
islamita, poderá demorar – mas duvido que se possa adiar para sempre. …
“Agora, é bem provável que, com este lema – unificação sob um só
líder – possa haver um regresso do Islão. Ainda não há esse líder, mas o
entusiasmo pode fazer aparecer um líder; e há muitos sinais, nos atuais céus
políticos, daquilo que nós podermos esperar da revolta do Islão, num dia
qualquer do futuro – e talvez não muito distante.”15
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O Papa Já É
um Alvo do ISIS
Na verdade, esse dia poderia chegar-nos dentro de pouco tempo. O jornal italiano
Corriere della Sera noticiou recentemente 16 que há pelo menos 50 jovens italianos, com
idades entre os18 e os 25 anos, que saíram da Itália para se juntarem à jihad na Síria e no
Iraque. Uma notícia publicada pelo Il Tempo nesse mesmo dia, emitida por uma fonte
anónima, acrescentava que um número considerável de jihadistas muçulmanos já tinha
entrado em Itália, e que a vida do Papa está em perigo. Explicava essa fonte que, uma vez
que o Papa é “o expoente máximo das religiões cristãs” e o “portador da falsa verdade,” o
Califa al-Baghdadi procura “elevar o nível de confrontação”, colocando o Papa Francisco
“na mira de uma arma de longo alcance.”17

-É Preciso
Despertar!
É doloroso ter de trazer à luz do dia assuntos tão horrorosos como estes que aqui
ficam escritos. Oxalá que as atrocidades descritas e fotografadas neste artigo não
estivessem a acontecer diariamente no nosso tempo! Mas o mundo ainda não se comoveu
o suficiente com estes acontecimentos nem com estas imagens – e temos de lhes dar o
seu devido lugar no nosso pensamento e na nossa imaginação, por mais doloroso que
isso seja. -Rezemos, todos nós, pelas infelizes vítimas destes jihadistas assassinos, e
ajoelhemo-nos longo tempo a rezar, pedindo que a Consagração da Rússia se realize bem
depressa, de acordo com o pedido de Nossa Senhora de Fátima. De outro modo, teremos
todas as razões para temer, para nós e para os nossos entes queridos, o mesmo fim
tenebroso.

Nova York – Washington
VIRÃO A SEGUIR?
Resta-nos saber se Nova York será, ou não, a próxima vítima a sofrer de tais
horrores, como os membros do ISIS ameaçaram. Mas de uma coisa temos nós a certeza:
sem a Consagração da Rússia, há-de chegar-nos a todos a nossa vez.
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