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Vitimas do Tiroteio de Aurora, EUA
nº 1, publicada a 02 de Agosto de 2012

A família de Cristo,
Junta-se em consternação às familias, orando e partilhando este momento de dor, pelas vitimas do
tiroteio em Aurora, Colorado, Estados Unidos.
Que sejam acolhidos na morada sagrada.

Conflito Sírio
nº 2, publicada a 31 de Agosto de 2012

A família de Cristo,

Sabendo que existem demasiados interesses em jogo, mas preocupada e atenta ao desenrolar do
conflito Sírio, que se eterniza com graves consequências, apela ás partes envolvidas, para que
encontrem uma solução pacifica para a crise o mais breve possível.
Em todos os conflitos, existem enormes preços a pagar, na maioria pela população, sendo os inocentes
que mais sofrem, em perdas de vidas e atropelos à dignidade humana.
Todo o governo de um qualquer país, tem como dever máximo e prioritário cuidar de todos os seus
cidadãos, deles zelar e proteger.

Resignação de S.S. BENTO XVI
nº 3, publicada a 16 de Fevereiro de 2013

A família de Cristo,
Acolheu com surpresa e profunda tristeza a decisão da resignação do cargo de Sua Santidade Bento
XVI.
Respeitando, defendemos porém o cumprimento da missão.

Tsunami no Japão - 2º Aniversário
nº 4, publicada a 11 de Março de 2013
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A família de Cristo,
Viveu com dor e angústia a tragédia sofrida no sismo e no tsunami que assolou a costa do arquipélago
do Japão em 11 de Março de 2011.
Juntou-se de imediato em oração, e assim permanece, pelos que partiram, que sejam acolhidos na
morada sagrada, e pelos que ficaram com a ausência de seus entes queridos.
Querendo igualmente transmitir uma mensagem de alento e de esperança a todos os sobreviventes de
catástrofes naturais ocorridos em todo o planeta, fazendo saber que o Pai não se esquece de seus
filhos nem jamais os abandonará e que velará pelos que partiram.

Eleição de S.S. Francisco
nº 5, publicada a 22 de Março de 2013

A familia de Cristo,
Congratula-se pela eleição e inicio do Pontificado de Pedro por Sua Santidade Francisco.
Que sob o seu leme, sempre conduza a barca de Cristo nos auspícios dos seus verdadeiros valores.
RF

Ataque ao semanário Charlie Hebdo – França, Paris
nº 6, publicada a 08 de Janeiro de 2015

Não existe um Deus que possa ser defendido à custa de sangue derramado.
Não existem Deuses ou profetas vingativos, todos esses desejos habitam no coração humano e não em
essências divinas.
As guerras mais fratícidas existentes no Mundo, foram e continuam a ser as motivadas por motivos
étnicos ou religiosos, a verdadeira face do mal é então expressa na mais impiedosa forma de se fazer
mal ao semelhante.
Condenamos veemente o atentado ocorrido, expressamos as nossas condolências às famílias
enlutadas nesta hora trágica de dor, bem como de todos aqueles que ao longo destes meses têm
sofrido dentro da mesma condição.
Pedimos ao Pai que acolha todos no seu seio e finalmente estes possam descansar de uma vida
dolorosa e trágica.
Pedimos de igual forma que o Pai olhe por todos aqueles que sendo familiares e amigos, a sua
consternação possa ser aliviada e atenuada pelo o seu amor.
FAMILIA DE CRISTO
Ricardo Fins
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Libertação de Auschwitz-Birkenau
nº 7, publicada a 27 de Janeiro de 2015

Comemoram-se hoje 70 anos sobre a descoberta e libertação dos prisioneiros do campo de
concentração nazi Auschwitz-Birkenau.
Em 27 de Janeiro de 1945, o horror indiscritível ficou a descoberto, mas os governos de então,
nomeadamente os aliados já tinham conhecimento das atrocidades praticadas por detrás do “muro”
nazi.
70 anos volvidos, os métodos mudaram, mas as mortes ainda hoje continuam pelo Mundo na sua
maioria pelas mesmas razões de então.
Deus acolhe todo aquele que na sua vida sofreu a violência e o desprezo humano num Mundo que no
minimo deveria ser de humanidade.
A Familia de Cristo apela a todas as Nações para necessidade da existência e de atitudes
consciencializadoras no Mundo sobre toda e qualquer forma de violência que atente contra a vida e a
condição humana.

TAIWAN - Sismo em Taiwan - Tainan
nº 8, publicada a 13 de Fevereiro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa a Taiwan as condolências pelas vitimas do sismo ocorrido no passado dia 05 de Fevereiro de
2016 em Tainan e junta-se em oração pelas famílias que em dor permanecem e pelos seus familiares
falecidos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada.

PORTUGAL - Cartaz do BE sobre adopção por casais do mesmo sexo
nº 9, publicada a 06 de Março de 2016

Pretendendo assinalar o momento da aprovação da Lei da Adopção por casais do mesmo sexo, o
Partido Português Bloco de Esquerda (BE) lançou um cartaz nas redes sociais com a imagem de
JESUS CRISTO e em outros dizeres, uma frase a destaque "JESUS TAMBÉM TINHA 2 PAIS".
A família de Cristo,
Relembra de que JESUS CRISTO é nosso irmão pelo que em condição, cada um de nós tem 2 PAIS e
não somente ele.
Não é de bom tom efectuar um "jogo" de palavras onde as circunstâncias não se assemelham.
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29 de Fevereiro de 2016

DINAMARCA - Lei da apropriação dos bens dos Refugiados
nº 10, publicada a 07 de Março de 2016

O direito à vida, à segurança e ao bem estar é um direito inalienável consagrado na Carta dos Direitos
do Homem.
O Mundo em pleno séc. XXI, em franco desenvolvimento civilizacional e tecnológico tem dado algumas
provas na incapacidade de gerir fluxos de pessoas provenientes de diferentes países por diferentes
razões ou motivos.
Dever se torna para qualquer nação, acolher todo aquele que procura refúgio e segurança motivado
pelas instabilidades internas de seus Países, promovendo uma integração com dignidade e respeito
dando cumprimento às diferentes leis internacionais vigentes.
Com base neste principio, a Família de Cristo, condena a promulgação e aplicação da denominada Lei
da Apropriação de Bens na Dinamarca sobre todos aqueles que buscam a sua salvaguarda e insta o
seu governo a uma reavaliação dos princípios da mesma.
15 de Fevereiro de 2016

PORTUGAL - Inicio de mandato do novo presidente da República Portuguesa
nº 11, publicada a 13 de Março de 2016

A família de Cristo,
Congratula-se com o início de mandato do novo presidente da República Portuguesa, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa, desejando-lhe as maiores felicidades no exercício das funções e expressa
expectativas para os desígnios do País.
08 de Março de 2016

PORTUGAL - Aprovação da Lei da adopção por casais do mesmo sexo
nº 12, publicada a 13 de Março de 2016

Existiam em Portugal em finais de 2014, cerca de 8500 crianças e jovens institucionalizados.
Sabido por todos, são imensos os jovens que vivem nessa condição até atingirem a maioridade (18
anos) sem que tenham tido a possibilidade de conhecerem uma familia estável com tudo o que lhe
acarreta, nomeadamente na protecção e afectos.
Quantas menos forem as crianças e jovens nestas circunstâncias, melhor para a sociedade e com
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especial enlevo, para elas.
Nesta perspectiva, a Família de Cristo, congratula-se com a recente alteração à Lei da adopção,
permitindo a casais do mesmo sexo, o seu acesso.

07 de Março de 2016

TURQUIA - Atentado em Ancara 13.03.2016
nº 13, publicada a 21 de Março de 2016

A família de Cristo,
Expressa à Turquia as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 13 de Março de 2016,
ocorrido em Ancara.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada.
15.03.2016

COSTA DO MARFIM - Atentado em Grand-Bassam 13.03.2016
nº 14, publicada a 21 de Março de 2016

A família de Cristo,
Expressa à Costa do Marfim as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 13 de Março de
2016, ocorrido em Grand-Bassam.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada.
15.03.2016

VATICANO - III Aniversário do Pontificado de S.S. Francisco
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nº 15, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Exprime a S.S. Francisco as felicitações pela passagem do 3º aniversário do seu pontificado
(13.03.2013)

21.03.2016

PORTUGAL - Término de mandato ex-presidente da Républica Portuguesa
nº 16, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Deseja ao ex-presidente da República Portuguesa, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, as maiores felicidades
no regresso ao exercício pleno da sua cidadania.

21.03.2016

VATICANO - Reencontro das Igrejas Católica e Ortodoxa
nº 17, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Congratula-se com o encontro ecuménico realizado no passado dia 12 de Fevereiro de 2016 em Cuba –
Havana, reunindo as Igrejas Católica e Ortodoxa, colocando desta forma fim a quase 1000 anos de
afastamento.
Desejamos que seja o primeiro de muitos encontros com vista à total reconciliação.
21.03.2016

TURQUIA - Atentado em Istambul 19.03.2016
nº 18, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
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Expressa à Turquia as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 19 de Março de 2016,
ocorrido em Istambul.
As nossas orações são por todos os que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada.
23.03.2016

BÉLGICA - Atentado em Bruxelas 22.03.2016
nº 19, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Expressa à Bélgica as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 22 de Março de 2016,
ocorrido em Bruxelas.
As nossas orações são por todos os que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada.
23.03.2016

EUA - Visita oficial do Presidente Obama a Cuba
nº 20, publicada a 04 de Abril de 2016

Num mundo cada vez mais polarizado e dividido, a Família de Cristo, congratula-se com a viagem oficial
do Presidente Obama (USA) a Cuba, terminando assim o longo distanciamento existente entre ambos
os países.
Expressa ainda desejos que o passo agora iniciado se frutifique no desenvolvimento dos laços
necessários para o aprofundamento da relação, para o bem de muitos que dele dependem.
23.03.2016
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IRAQUE - Atentado na Vila de Al-Asriya 25.03.2016
nº 21, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Iraque as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 25 de Março de 2016,
ocorrido a sul de Bagdad na vila de Al-Asriya.
As nossas orações são por aqueles que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
28.03.2016

IÉMEN - Atentado em Aden 25.03.2016
nº 22, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Iémen as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 25 de Março de 2016,
ocorrido em Aden.
As nossas orações são por aqueles que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
28.03.2016

PAQUISTÃO - Atentado em Lahore 27.03.2016
nº 23, publicada a 04 de Abril de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Paquistão as condolências pelas vítimas do atentado no passado dia 27 de Março de
2016, ocorrido em Lahore.
As nossas orações são por aqueles que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
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pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
28.03.2016

ETIÓPIA - A violência e a falta de paz
nº 24, publicada a 17 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Expressa á Etiópia o seu lamento pela contínua violência no País, vitimando tantos e tantos inocentes e
onde a paz dificilmente se implanta.
As nossas orações e preces estão por todos os que sofrem física e espiritualmente.
29.04.2016

PAQUISTÃO - Cheias ocorridas na provincia de Khyber Pakhtunkhwa
nº 25, publicada a 17 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Paquistão as condolências pelas vitimas das cheias ocorridas no inicio do mês de Abril no
noroeste do País.
As nossas orações são por aqueles que partiram e pelas familias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
11.04.2016

EUA - Cheias ocorridas no Texas Abril de 2016
nº 26, publicada a 17 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
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Expressa ao Estados Unidos as condolências pelas vitimas das cheias ocorridas em meados do mês de
Abril no Estado do Texas.
As nossas orações são por aqueles que partiram, pelas famílias e amigos que em dor permanecem pela
perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
29.04.2016

AFEGANISTÃO - Atentado em Cabul 19.04.2016
nº 27, publicada a 17 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Afeganistão as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 19 de Abril de
2016, ocorrido em Cabul.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
26.04.2016

INDIA - Explosão e incêndio em templo Hindu no Estado de Kerala 10.04.2016
nº 28, publicada a 17 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Expressa à Índia as condolências pelas vitimas do incêndio e explosão ocorrido num templo Hindu no
passado dia 10 de Abril de 2016 no Estado de Kerala.
As nossas orações são por aqueles que partiram e pelas famílias e amigos que em dor permanecem
pela perda dos seus entes queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
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11.04.2016

IRAQUE - Diversos atentados ocorridos na primeira metade de Maio de 2016
nº 29, publicada a 25 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Iraque as condolências pelas vitimas dos vários atentados no decurso da primeira metade
do mês de Maio de 2016 em diversos locais do País.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
18.05.2016

MÉXICO - Risco de extinção da toninha do golfo da califórnia
nº 30, publicada a 25 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Lamenta as notícias veiculadas pelo o Ministério do Ambiente do México de que existe mais uma
espécie de mamífero marinho em vias de extinção, a TONINHA DO GOLFO DA CALIFÓRNIA ou
popularmente designado por VAQUITA MARITIMA, estimando este orgão oficial que a existência deste
mamífero caíu mais de 90% nos últimos 20 anos, estimando actualmente a existência de apenas 60.
Sempre que uma espécie se extingue é como uma chama que se apaga no meio das chamas
existentes.
A humanidade em perfeito e total desequilibro com o meio que lhe envolve ainda não entendeu que a
cada extinção que ocorra, somente acentua os desequilíbrios inerentes com consequências futuras que
tarde perceberá.
Porque todos e tudo fazemos parte do todo.
19.05.2016
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ARMÉNIA E AZERBAIJÃO - Conflito em Nagorno Karabakh
nº 31, publicada a 25 de Maio de 2016

A Família de Cristo,
Insta a Arménia e o Azerbaijão a efectuarem um diálogo construtivo e aberto devido à recente escalada
no conflito por Nagorno Karabakh, reacendido em Abril de 2016 após cerca de 20 anos de trégua, onde
estamos certos que ambos os países prosperaram em paz na direcção a que se propuseram
A ausência de paz só promove a queda das nações e a uma consequente obliteração, sofrimento e dor
no povo com consequências perduráveis e na maioria das vezes catalisadora para questões futuras.
Muitas vezes e já tarde verifica-se ser desprovido de sentido ou senso.
19.05.2016

JAPÃO - Terramotos ocorridos na Ilha de KYOSHU
nº 32, publicada a 13 de Junho de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Japão as condolências pelas vitimas dos sismos ocorridos na ilha de Kyoshu no passado
dia 13 e 15 de Abril de 2016.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
26.04.2016

SRI-LANKA - Cheias Ocorridas em Maio de 2016
nº 33, publicada a 13 de Junho de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Sri-Lanka as condolências pelas vitimas das cheias e consequentes deslizamentos de
terras ocorrido entre os dias 15 e 18 de Maio de 2016 em várias regiões do País.
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As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
19.05.2016

FILIPINAS - Pretenção de introdução da Pena de Morte
nº 34, publicada a 13 de Junho de 2016

A Família de Cristo,
Recebeu com consternação a notícia de que o presidente recém eleito das Filipinas, Rodrigo Duterte,
pretende introduzir a pena de morte por enforcamento para crimes graves, nomeadamente homicidas,
traficantes de droga e violadores.
Não sendo conhecido por nós o meio social das Filipinas abstemo-nos por tal de efectuar juízo sobre as
razões, mas o seu desconhecimento não nos impede de salientar que a criminalidade está inserida na
matriz social, é sempre este o factor que a desencadeia, pelo que o combate passará por uma agenda
social que a maioria dos governos entende como não útil e prática.
Existe um apelo mundial pela generalidade das ONG’s e nações para o término da pena de morte, e
contrariamente ao pedido, mais um país junta-se ao “grupo” dos que a colocam em prática, pelo que
não deixamos de condenar esta pretensão.
A vida pertence a quem inicialmente por nascimento a concede, quando interrompida por alheios
somente promove o impensável.
19.05.2016

AFEGANISTÃO - Atentado na Provincia de Nangarhar - 10 de Maio de 2016
nº 35, publicada a 13 de Junho de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao Afeganistão as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 10 de Maio de
2016, ocorrido na província de Nangarhar.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
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queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
27.05.2016

PORTUGAL - Protecção casa de familia em processos execução fiscal - Lei 13/2016
nº 36, publicada a 13 de Junho de 2016

A Família de Cristo,
Congratula-se com a introdução no panorama jurídico nacional da Lei nº 13/2016 que visa na sua
essência a salvaguarda da habitação permanente familiar em casos de processo execução fiscal.
Porém o seu âmbito de abrangência ainda é limitado pelo que se sugere que a presente Lei possa ter
maior alcance ao que nela está contemplada.
Lamentavelmente esta decisão peca por ser tardia. Com o inicio da crise em 2008 até hoje, dezenas de
milhar de famílias foram lançadas num mar de incerteza, vergonha e medo onde certo estamos que no
meio de tudo existiu verdadeiras situações de injustiça de natureza várias, facto que ao longo de todo
este tempo assistimos nos meios de comunicação social.
28.05.2016

MÉXICO - Tempestade "EARL" - Agosto de 2016
nº 37, publicada a 13 de Dezembro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa ao México as condolências pelas vitimas mortais ocorridas pela passagem da tempestade
“EARL” no inicio do mês de Agosto de 2016.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
No nosso pensamento estão também todos aqueles que sofrem pelos efeitos da tempestade na perda
dos seus bens, dirigindo-lhes uma palavra de coragem e força nestes momentos.

Processado automáticamente.

pág 14/22

Coracão Triunfal - Expressamos

coracaotriunfal.com

Bem hajam!

31.08.2016

SOMÁLIA - Atentado ocorrido em Mogadiscío a 25 de Agosto de 2016
nº 38, publicada a 13 de Dezembro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa à Somália as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 25 de Agosto de 2016,
ocorrido em Mogadíscio.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
31.08.2016

FRANÇA - Atentado em NICE - 14 de Julho de 2016
nº 39, publicada a 13 de Dezembro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa à França as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 14 de Julho de 2016,
ocorrido em Nice.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
31.08.2016

EUA - Atentado em ORLANDO, FLÓRIDA - ocorrido a 12 de Junho de 2016

Processado automáticamente.

pág 15/22

Coracão Triunfal - Expressamos

coracaotriunfal.com

nº 40, publicada a 13 de Dezembro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa aos EUA as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 12 de Junho de 2016,
ocorrido em Orlando, Flórida.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
31.08.2016

TURQUIA - Atentado no aeroporto de ATATURK - ocorrido a 28 de Junho de 2016
nº 41, publicada a 13 de Dezembro de 2016

A Família de Cristo,
Expressa à Turquia as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 28 de Junho de 2016,
ocorrido em Istambul no aeroporto Ataturk.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
31.08.2016

PORTUGAL - Lei 27/2016 - Proibição do abate de animais errantes...
nº 42, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,

Vem expressar satisfação face à aprovação pelo Parlamento Português no passado dia 09 de Junho de
2016 da Lei nº 27/2016 - fim do abate de animais vadios e para controlo de população.
Uma sociedade que valorize o meio envolvente e todos os seres vivos nele inseridos, caminha numa
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direcção única em harmonia e equilíbrio, cada vez mais necessário num Mundo tão desigual onde uma
indústria de morte vigora à demasiado tempo, intensificando-se, colocando o homem num patamar de
frieza e indiferença perante os seres viventes.
Bem Hajam
13.12.2016

POLÓNIA - Desflorestação da floresta de Bialowieza
nº 43, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa preocupação face ao plano de “limpeza” que o governo Polaco pretende efectuar com a
desflorestação na extracção de mais de 180 mil metros cúbicos de madeira da floresta Bialowieza, uma
das mais antigas na Europa.
É corrente hoje verificarmos, que a acção do homem sobre o meio em que está inserido, só tem trazido
problemas crescentes com o fim de várias espécies e ao agravamento das alterações climáticas.
Deveria existir uma organização de supervisão supranacional nestas questões, em todas as partes do
Mundo, pois acções unilaterais de cada nação trazem uma consequência ambiental sobre toda a
humanidade.
Apelamos pois ao governo Polaco para que a execução deste processo seja favoravelmente próambiente e não apenas numa lógica económica.

13.12.2016

ONU - Eleição e tomada de posse do novo Secretário-Geral
nº 44, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Congratula-se com a eleição e consequente tomada de posse como secretário-geral da ONU,
expressando ao Sr. ENG. ANTÓNIO GUTERRES as maiores felicidades para o exercício das suas
novas funções.
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15.12.2016

TURQUIA - Duplo atentado ocorrido em Istambul - 10 de Dezembro de 2016
nº 45, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa à Turquia as condolências pelas vitimas do duplo atentado no passado dia 10 de Dezembro
de 2016, ocorrido em Istambul.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.12.2016

EGIPTO - Atentado ocorrido no Egipto - 11 de Dezembro de 2016
nº 46, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa ao Egipto as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 11 de Dezembro de
2016, ocorrido na Catedral Copta do CAIRO.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.12.2016

NIGÉRIA - Colapso tecto de Igreja Evangélica - 10 de Dezembro de 2016
nº 47, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
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Expressa à Nigéria as condolências pelas vitimas do colapso do tecto da Igreja Evangélica no passado
dia 10 de Dezembro de 2016, ocorrido no sudeste do país.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.12.2016

AFEGANISTÃO - Atentado ocorrido em Cabul - 25 de Maio de 2016
nº 48, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa ao Afeganistão as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 25 de Maio de
2016, ocorrido em Cabul, na parte Oeste da capital.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.12.2016

QUÉNIA - Acidente/incêndio de camião com quimicos, ocorrido - 10 de Dezembro de
2016
nº 49, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa ao Quénia as condolências pelas vitimas do acidente rodoviário do passado dia 10 de
Dezembro de 2016, ocorrido numa auto-estrada do país.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
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13.12.2016

SIRIA - Situação em Alepo - 15 de Dezembro de 2016
nº 50, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa profundas preocupações sobre a situação humanitária em Alepo, Síria.
Apelamos às partes envolvidas no conflito, para a necessidade da observação de uma trégua, razoável,
afim de evacuar todos os civis ainda encurralados na cidade e feridos.
O Mundo não consegue entender tanto sofrimento sem que razão assista e memória haja!
15.12.2016

ITÁLIA - Tremor de Terra junto ao municipio de Nórcia, ocorrido - 24 de Agosto de 2016
nº 51, publicada a 09 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa à ITÁLIA as condolências pelas vitimas do terramoto ocorrido no passado dia 24 de Agosto de
2016 junto ao município de Nórcia.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
14.12.2016

MÉXICO - Explosão no mercado de fogo de artificio ocorrido - 20 de Dezembro de 2016
nº 52, publicada a 16 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
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Expressa ao México as condolências pelas vitimas da explosão ocorrida no mercado de fogos de
artificio no passado dia 20 de Dezembro de 2016, ocorrido no município de Tultepec.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.01.2017

ALEMANHA - Atentado no mercado de natal ocorrido em Berlim - 19 de Dezembro de
2016
nº 53, publicada a 16 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa à Alemanha as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 19 de Dezembro de
2016, ocorrido em Berlim.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
13.01.2017

JORDÂNIA - Atentado ocorrido em Karak - 18 de Dezembro de 2016
nº 54, publicada a 16 de Janeiro de 2017

A Família de Cristo,
Expressa à Jordânia as condolências pelas vitimas do atentado no passado dia 18 de Dezembro de
2016, ocorrido em Karak.
As nossas orações estão com as famílias e amigos que em dor permanecem pela perda dos seus entes
queridos.
Que sejam acolhidos na Morada Sagrada
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13.01.2017
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