
News 21–22

Associação 
Saint Jean-Marie Vianney 

Lausanne

Jerusalém

Bernard Debély, Presidente

Louvado sejais, Senhor!

Louvado sejais, Senhor, por nos concederdes generosos doadores ao longo dos anos.
Louvado sejais, Senhor, por termos podido, através da caridade de inúmeras pessoas, ajudar tantas famílias na Palestina, 
Israel e Líbano em 2021 que foram afectadas pela Covid, pelo desemprego, pela crise económica e pela explosão no porto de 
Beirute.
Louvado sejais, Senhor, por poderdes dar, graças a tantos benfeitores, um pouco de felicidade aos cristãos mais pobres da Terra 
Santa.
Sim, caros amigos da Associação Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, obrigado do fundo do meu coração pela vossa 
generosidade!
Esta crise sanitária e económica está a pesar fortemente sobre as famílias da Terra Santa, que têm cada vez mais dificuldade 
em lidar sozinhas com esta difícil situação. Graças a si, várias famílias encontraram um sorriso e a alegria de viver novamente.
Louvado seja o Senhor que nunca nos abandona!
Ele está sempre connosco nos caminhos da vida e acompanha-nos todos os dias. É com esta certeza que vos confiamos a ele, 
agradecendo-vos novamente em nome das muitas famílias da Terra Santa.
Que o Senhor vos proteja. Que a Santíssima Virgem Maria, São José e São João Maria Vianney intercedam por vós perante 
Deus Nosso Senhor.
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Bem-vindo ao site da nossa associação durante todo o ano: www.sjmvlausanne.org
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Muitas restrições e dificuldades em receber 
autorizações de entrada significaram que a 
Terra Santa foi abandonada pelos 
peregrinos nos últimos dois anos por causa 
do coronavírus. Isto é certamente um golpe 
para os cristãos locais, muitos dos quais 
vivem e dependem do turismo e das 
peregrinações. Vamos continuar a ajudar! A 
Caritas Jerusalém e a Nunciatura do Líbano 
estão a trabalhar para conseguir os vossos 
donativos para as famílias mais 
necessitadas e os seus filhos.

Magdala está localizada na bela costa ocidental do Lago 
Tiberíades. É a cidade onde Jesus conheceu Maria 
Madalena. Foi aí aberto um novo centro para acolher 
peregrinos e turistas. A fim de proporcionar alojamento 
aos padres residentes e visitantes, a nossa Associação 
comprometeu-se a ajudar a financiar, graças a vós, a 
construção de uma casa sacerdotal. Será chamado St 
John Mary Vianney?

UMA CASA DE PADRES EM MAGDALA!

As escolas cristãs em Israel e na Palestina estão à 
beira do colapso financeiro, recebendo apenas 
um apoio mínimo do Estado. No entanto, 
acomodam um grande número de crianças que 
recebem uma excelente educação. A nossa 
Associação continuará, juntamente convosco, a 
ajudar as escolas cristãs em Jerusalém e Belém.

AJUDAR AS FAMÍLIAS E ESCOLAS NA TERRA SANTA!
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Merci de tout coeur pour votre don!
Herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Grazie di cuore per il vostro dono!

Através da Cáritas Jerusalém e da 
Nunciatura Apostólica no Líbano, 
enviamos as vossas muitas doações. As 
associações na Terra Santa expressam 
um enorme OBRIGADO por terdes 
respondido favoravelmente aos nossos 
apelos: que Deus vos abençoe!

OBRIGADO, CAROS BENFEITORES!

FELIZ REFORMA, CARO BISPO PETER BÜRCHER!

Os vossos muitos amigos fiéis, Mons. 
Bürcher, desejam-vos de todo o coração 
uma feliz reforma, no Verão na Suíça e 
na Terra Santa durante o Inverno! Após 
o seu 50º aniversário de sacerdócio 
celebrado este Outono em Fiesch (VS), 
poderá agora passar alguns meses na 
Terra Santa generosamente dedicados à 
oração e ao apoio vivo das muitas obras 
de ajuda da ASJMVL.

APOIO URGENTE PARA 
DOIS HOSPITAIS EM BELÉM!

A grande maioria das famílias não 
tem seguro de saúde ou de acidentes. 
Um trabalho maravilhoso está a ser 
feito pelo Hospital da Sagrada Família 
e pelo Hospital de Bebés da Cáritas 
em Belém. Juntamente convosco, 
queremos ajudá-los generosamente!

CONTINUAMOS A AJUDAR!


