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O apelo da lgreja dirigido ds pessoas com o virus HIV e da SIDA e
ds familias atingidas

1. Um dos principios da nossa f6 como cristdos, 6 a crenga fundamental de que
a vida 6 sagrada desde a sua concepgdo at6 ao seu termo natural. A vida
permanece sagrada em todas as suas formas e em qualquer circunstAncia de nossa
existdncia, inclusive na doenga. De facto, 6 quando, devido d fragilidade da
natureza mortal da vida, e quando temos pessoas doentes entre n6s, 6 que somos
chamados a oferecer uma maior solidariedade em defesa da sacralidade da vida1.

2. No dia 1 de dezembro de 2015, a lgreja se,.une ao resto do mundo para
comemorar o "Dia Mundial da SIDA" sob o tema plurianual "Objectivo ZERO: zerar
as novas infec96es de HlV. Zerar os relat6rios de mortes por doengas de SIDA.
Zerar a discriminagSo." Al6m disso, a celebragdo deste ano acontece precisamente
durante o ano em que o SECAM declarou a celebragdo do "Ano Africano da
Reconciliagdo" (29, de julho de 201 5 a 29 de julho de 2016). Um pouco mais adiante
da celebragdo do Dia Mundial da SIDA, a lgreja uniVersal inicia a celebragdo do Ano
da Miseric6rdia a partir do dia 8 de dezembro de 2015. E dentro deste contexto que
o SECAM deseja abordar a questdo das pessoas que vivem com o vlrus HIV e da
SIDA e as familias atingidas.

3. Notamos que a familia como um todo, e n6o somente como membros
individualmente, 6 afectada profundamente e de maneira bastante trdgica pelo virus
HIV e da SIDA, que em tal modo coloca uma pressSo sobre a caracterlstica
fundamental do sistema da familia africana, tais como os lagos emocionais que
unem os membros e que promove a partilha e uma depend6ncia recfproca.
Acrescentado a isso, a estigmatizagSo levou muitas familias a esconder a verdade
acerca da doenga ou d causa de morte de membros da familia com HIV e SIDA.
Estes sentimentos acentuados s5o tamb6m uma ligagdo que tem sido
negligenciada, seja pela familia seja pela comunidade, e a qual coloca em evidOncia
uma outra raiz respons6vel pela difusdo do virus HlV.
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4. Como bispos africanos, tendo em vista a XVI Assembleia Ordindria do
Sinodo dos Bispos sob o tema "A vocagdo e a miss6o da familia na lgreja e no
mundo contempordneo", reafirmamos o sistema familiar como fonte central de
apoio. (O futuro da familia, nossa missSo, 2015). Observamos que a publicagdo do
estatuto sobre o virus HIV e da SIDA 6 uma parte importante da estrat6gia de como
lidar com a doenga e garantir o apoio d familia atrav6s do PLWHA (manual de
formagdo de pastoral do SCEAM, em resposta ao virus HIV e SIDA, 2014).

5. Portanto, desejamos elogiar as nossas familias por serem verdadeiros
discipulos de Cristo ao cuidarem dos doentes que est6o entre elas. Queremos
aplaudir a contribuig6o corajosa dos nossos grupos de assist6ncia ddmicili6ria, das
pequenas comunidades cristds, das e dos religiosos que administram casas de cura
e pelo apoio que d6o ao PLWHA. Todos estes sdo testemunhas incondicionais do
amor anunciado pelo Nosso Senhor Jesus Cristo em Mc 12, 31. O amor
incondicional 6 tamb6m a verdadeira base para a reconciliagdo. Durante este Ano
Africano da Reconciliagdo, rezamos pela cura das nossas familias e das nossas
comunidades locais que talvez vivem experiBncias desgastantes entre as relag6es
com as pessoas, fruto e consequOncia da presenga do virus HIV e da SIDA.

6. Queremos fazer um apelo a todas as comunidades de f6 no sentido de
exercitarem a caridade e a miseric6rdia assim como de procurar ajudar a recuperar
e restaurar as relag6es tensas nas nossas comun,idades, nas pessoas atingidas
pela presenga do virus HIV e da SIDA. Consequentemente o SCEAM, por ocasiio
da celebragdo do dia Mundial da SIDA no dia 1 de dezembro de 2015, faz um apelo
a todas as pessoas de boa vontade de se unirem junto a todas as comunidades
cristis para a promogdo da dignidade humana e do respeito da familia. A familia
que 6 o vfnculo fundamental da "alianga entre a lgreja e a criagdo de Deus"2; e 6
tamb6m "o principal e o indispens6vel alicerce da vida social"3.

7. Tendo em vista a declaragSo papal para o Ano Extraordindrio da Miseric6rdia,
6 nosso desejo intensificar a promogSo da solidariedade nas par6quias e nos
movimentos catolicos, em nossas respostas aos'desafios que suscitam o virus HIV
e da SIDA.
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