
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira, 19 de novembro de 2018 
 

Jesuíta assassinado no Sudão do Sul 
Mensagem do Pe. Orobator SJ,  
Presidente da Conferência dos Jesuítas da África e Madagascar 
 
Caros Irmãos Jesuítas,  
Paz e saudações de Nairobi. 
 

A notícia da trágica morte do Pe. Victor-Luke Odhiambo SJ 
em Cueibet, do Sudão do Sul, chocou-nos e nos entristeceu 
a todos. Que sua alma descanse em paz. 
 
Sua morte nos desperta também para a quase esquecida 
tragédia que devasta o Sudão do Sul. 
A violência convulsiona diariamente a vida e a fé dos milhões 
de paupérrimos sudaneses do Sul. 
 
Se a morte de Victor Luke foi dolorosa, foi por uma causa 
nobre. Pela minha experiência pessoal, sei como ele 
acreditava que os Jesuítas deviam estar presentes no Sudão 

do Sul, porque este era o local mais necessitado da Província da África Oriental. 
 
Sua morte interpela a nós e a todo o mundo para a triste realidade do Sudão do Sul. Devemos 
lançar um forte apelo à comunidade internacional. Por favor consultem o Comunicado à 
Imprensa que anexamos a esta mensagem, acessando este endereço:  
file:///D:/Companhia/%C3%81frica/Press-Statement-on-the-murder-of-Fr-Victor-Luke-
Odhiambo-SJ--19-Nov-2018.pdf. 
 
Este Comunicado trata da morte e do testemunho do Pe. Odhiambo, como também da situação 
do Sudão do Sul. Este Comunicado não só descreve e denuncia a tragédia do conflito e 
decorrente violência como pretende ser um instrumento para a defesa em nível internacional a 
favor do Sudão do Sul. 
 
Peço-lhes o favor de fazer circular amplamente este Comunicado em suas redes, 
especialmente pelos meios de comunicação e pelos apostolados sociais e de justiça. Peço a 
todos os Jesuítas de sua Conferência que o divulguem pelas redes sociais e pelos outros meios 
de comunicação.  
 
Agradeço toda consideração e apoio por parte de Vocês. 
 
Com as bênçãos de Deus, 
P. Agbonkhianmeghe E. Orobator, SJ 
Presidente da Conferência Jesuíta da África e Madagascar 
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