
Solidariedade com nossos vizinhos Muçulmanos,  Thousand Oaks, 
USA 

 
No dia do Natal, 2015, Sister Mary Rebekah Kennedy e Sister Betty Mae Bienlein junto com a 
Comunidade Interreligiosa de Conejo Valley participaram de um pequeno gesto de solidariedade 
com a comunidade muçulmana em  Ventura County, Califórnia.  Este evento foi organizado pela 
Comunidade Interreligiosa de  Conejo Valley para promover relações inter-religiosas. 
 
Por volta de 75 não muçulmanos se uniram à comunidade muçulmana, apoiando-os em seus 
valores e em sua fé para denunciar a islamofobia em todas as suas formas.  Nós nos reunimos no 
gramado em frente à Mesquita com faixas e banners, saudando os transeuntes com paz e 
solidariedade.    
 
Todos foram convidados a juntar-se à comunidade muçulmana na sua Oração de Sexta-Feira 
Jummah.  Escutamos a “Imam Ahmed Patel” agradecendo aos visitantes por apoiarem 
especialmente no “Dia de Natal, dia mais santo,, para as religiões cristãs.”  Falamos também sobre 
a religião Islâmica como uma das pregadoras da paz e do respeito pelos outros e que sua religião 
não era de extremos. “Se o Quran diz que rezamos cinco vezes ao dia, nós não rezamos seis vezes 
ao dia.” Imam Patel também disse:  “Isto é para um Muçulmano, somos primeiro humanos e 
depois Muçulmanos.” Ao deixarmos a reunião, fomos  presenteados com doces e muitos abraços 
e beijos cheios de gratidão.  
 
Imam Ahmed postou a seguinte declaração no web site Central. 
 
“O Centro Islâmico de Conejo Valley oferece suas mais profundas condolências às famílias e amigos 
das vítimas do trágico tiroteio de San Bernardino e rezamos pela rápida recuperação daqueles que 
foram feridos no tiroteio.  Participamos da declaração coletiva feita pela Organização do Conselho 
Muçulmano dos EU, uma organização que lidera as organizações muçulmanas (USCMO) e oferece 
suas sinceras condolências às família e amigos das vítimas do tiroteio de Sam Bernardino e rezamos 
por uma recuperação rápida daqueles que foram atingidos. USCMO denuncia esta e todo o ato de 
violência.  Este ato abominável nunca pode ser justificado sob nenhuma circunstância.  A USCMO  
elogia os primeiros a responderem a este taque insensato por sua  rápida e corajosa maneira de 
lidar com a situação.” 
 
Foi através de um pai da Escola La Reina High, Reverend Julie Morris, Ministro Episcopal, que 
as irmãs foram convidadas a participar deste evento.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Chr istmas Day, we 

joined our  Muslim 

brother s and sister s 

for  their  Fr iday 

Pr ayer  Hour.

We suppor t our  local 

Muslim community and 

value and tr ust them 

and denounce 

Islamophobia in all its 

for ms.


