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Informe de la persecució dels cristians al món. En el capítol anomenat «Prèvia» fa un
repàs de les famílies cristianes de l’Orient asiàtic, i la formació de tot el mosaic a partir dels
primers cismes: el catòlics caldeus, coptes; els grecocatòlics melquites; el catòlics sirians,
siriomalankars, siriomalabars, etíops, eritreus, i altres. Els ortodoxos coptes, etíops,
siríacs. l’Església assíria. El protestants i les seves variants. És un comprimit resum de la
formació de les branques del cristianisme. En el apartat «Sota l’urpa de la intolerància», fa
un «mapa de la repressió» amb un ranking que ordena els llocs on els cristians són més
perseguits, encapçalat per Corea del Nord, on han patit un autèntic extermini. A l’Índia
s’imposa la ideologia Hindutva, o «qualitat d’hindú» que només tenen els qui compleixen
amb la nació, la raça i la civilització comunes. Les religions «estrangeres» són reprimides
de moltes maneres. Els militants d’aquesta visió realitzen actes de violència que mai no són
denunciats per l’Estat, contra els cristians. A «Jesucrist sota el domini de la xaria» explica
com són interpretats alguns els versets de l’Alcorà totalment cristianòfobs. Com es
prohibeix en absolut la conversió, i les accions repressores destinades a impedir-la.
Informa sobre els màrtirs de Somàlia, els talibans de l’Afganistan, i la repressió del mateix
estat als cristians. L’Iran el vuitè país més perillós del món, i una visió de les seves lleis.
L’eliminació de barris cristians a Islamabad (Pakistan), i les matances de cristians en total
impunitat. Descripció de les lleis de la blasfèmia que relega els cristians al gueto.
L’Apartheid a l’Aràbia Saudita. El Germans Musulmans i les seves accions a Egipte,
l’extermini dels Coptes. La «Reserva d’Indis» a Terra Santa. L’efecte de la Gihad contra els
cristians, i el resum de la situació dels cristians a l’Iraq, a Síria, a Nigèria, Boko Haram,
com a resultat de la Gihad a aquests països.
S’hi afegeix una conversa de l’autora amb Andrea Riccardi, estudiós dels màrtirs del segle
XX, on s’explica que el progressisme d’esquerres té una idea preconcebuda del cristianisme
com a dominant, però existeix una realitat, el cristianisme humiliat. El màrtir és l’altre
Crist, i és també màrtir de la caritat. L’autora exposa que la seva aproximació als màrtirs és
des de l’ètica, i des de la defensa dels drets civils; presenta un cristianisme de llibertat,
tolerància i humanitat. Els màrtirs són gent normal que amb el seu gest fan la societat
millor, ens dignifiquen a tots. També són una resistència silenciosa al mal, al poder. Els
maten perquè són una resistència al totalitarisme que no accepta la diversitat. Ali Shariati
inspira Khomeini, i connecta el marxisme amb l’islamisme iranià. Els màrtirs són un
revulsiu contra la mediocritat d’Occident. El món musulmà està vivint un gran drama; es
maten entre ells. Hem creat un món global, però no hem construït un esperit de la
globalització. L’autora exposa a l’apartat La cristianofòbia subtil, els mecanismes pels
quals es produeixen en les nostres societats occidentals els atacs i les faltes de respecte als
cristians; alguns polítics ferint el catòlics aconsegueixen notorietat. Això fa que els cristians
es refugiïn sovint en una vida religiosa tancada. I així la societat perd els extraordinaris
valors cristians de civilitat, pau i justícia que haurien d’ajudar tant a les nostres societats.
Els ressorts que actuen en la marginació del catolicisme són: la memòria del poder, la
imposició de la correcció política, i un menyspreu «il·lustrat» al paper que l’espiritualitat
pot tenir en la societat.
Llibre de denúncia contra els totalitarismes, especialment l’islàmic, que aplega moltes
dades. Dóna llum als motius de la persecució contra els cristians, i invita a descobrir el
món dels màrtirs actuals. Les apreciacions sobre la jerarquia a Espanya són matisables.
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