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Na nossa Biblioteca: 

Ao regressar da escola um dia, Bruno constata 
que as suas coisas estão a ser empacotadas. O 
seu pai tinha sido promovido no trabalho e toda 
a família tem de deixar a luxuosa casa onde vi-
via e mudar-se para outra cidade, onde Bruno 
não encontra ninguém com quem brincar nem 
nada para fazer. Pior do que isso, a nova casa é 
delimitada por uma vedação de arame que se 
estende a perder de vista e que o isola das pes-
soas que ele consegue ver, através da janela, do 
outro lado da vedação, as quais, curiosamente, 
usam todas um pijama às riscas. Como Bruno 
adora fazer explorações, certo dia, desobede-
cendo às ordens expressas do pai, resolve in-
vestigar até onde vai a vedação. É então que 
encontra um rapazinho mais ou menos da sua 
idade, vestido com o pijama às riscas que ele já 
tinha observado, e que em breve se torna o seu 
melhor amigo…  
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O Holocausto por Julio Severo 

O Holocausto de seis milhões de judeus europeus 
durante a 2 Guerra Mundial foi um dos fatos mais 
terríveis da humanidade, o que era, naturalmente 
esperado, já que a aversão aos judeus estava a ser 
acumulada já há séculos. 
 

Adolf Hitler chegou ao poder num momento em que 
o ódio contra os judeus era intenso, e ele aprovei-
tou-se desse fato para canalizar esse sentimento pa-
ra o extermínio dos judeus. Assim, durante os anos 
do governo nazi na Alemanha, os judeus perderam 
sua cidadania e tornaram-se seres humanos sem di-
reito a refúgio e a dignidade. Tal política sistemática 
de desprezo aos judeus foi a etapa necessária para 
iniciar o extermínio dos judeus, desprezado não só 
pelos nazis, mas como por variados outros povos. 
 

Existem várias tentativas de negar o Holocausto, 
muitas vezes para evitar responsabilidades. Uma das 
formas para o fazer é adicionando desproporcional-
mente ao Holocausto outros grupos humanos. Hitler, 
realmente, aproveitou-se dos campos de concentra-
ção para exterminar também ciganos, criminosos, 
estupradores, opositores ao nazismo e homossexu-
ais, mas a sua principal finalidade para esses campos 
era os judeus. 
 

Durante esses anos foram eliminados cerca de seis 
milhões de judeus. Assim, os judeus da Europa en-
frentaram, na altura, a quase extinção. 
 

Ao relembrarmos esta data, temos que ter a consci-
ência de que não se pode ou deve acumular ódio 
novamente aos judeus ou a qualquer outro povo, 
não podendo também ter uma postura indiferente, 
pois isso seria dar liberdade aos que odeiam e isso é 
o que torna possível o Holocausto. 
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