BALAFON DA DIOCESE
Número 10

Julho e Agosto de 2009

PALAVRA DO BISPO
Caros amigos diocesanos, benfeitores,
eis o número 10 do Balafon da Diocese que cobriu os meses de Julho e Agosto deste ano
de 2009. Os números 08 e 09 estão on-line e este também será hospedado no site
www.diocese.gbissau.org; Aproveito da ocasião para, mais uma vez, convidar a todos a
consultarem este nosso site e enviar-lhe contribuições.
A segunda volta das eleições presidenciais de 26 de Julho foi um momento de crescimento
para a jovem democracia guineense. Houve, verdadeiramente, um bom empenho por parte de
todos os organizadores das eleições e quem ganhou foi a Guiné-Bissau.
Infelizmente, o ocorrido no dia 15 de agosto, na sede da Custódia dos frades franciscanos,
onde a instituição foi “abusivamente violada por homens fardados e armados que perseguiam o
deputado Conduto de Pina”, não é digno do esforço de tantos guineenses sinceramente
empenhados na descoberta do melhor caminho para o País e para o seu povo que merece
muito mais do que tem efectivamente recebido.
O Balafon da Diocese parabeniza a Radio Sol Mansi por todo o trabalho levado à frente na
Guiné-Bissau. Um importante fruto deste trabalho é o Protocolo de Entendimento assinado no
dia 13 de Agosto com Radio Escola Corânica de Mansoa (RECOM). É mesmo verdade o que diz
Pe. Davide Sciocco, Director da nossa rádio católica guineense: “Se quisermos viver juntos,
cada um deve conhecer a religião do outro”. Mais conhecemos o outro, mais ficaremos livres de
preconceitos.
Entre as várias notícias trazidas por este número do Balafon, sublinho o profundo momento
de fé vivido, no dia 16 de Agosto, com a proclamação de Nossa Senhora Assunta ao Céu como
Padroeira da Diocese. “Maria, glorificada na Assunção, é a criatura que atingiu a plenitude da
salvação, até à transfiguração do corpo”, diz o Missal Dominical da Assembléia Cristã. Esta é a
vocação do cristão: a sua salvação completa e definitiva. Dentro de mim, experimentei uma
alegria profunda, afectiva, pois no bairro onde nasci, no Brasil, no dia 15 de Agosto
celebrávamos a Solenidade da Assunção. No dia 15 de Agosto de 1963 fiz a minha primeira
eucaristia.
Como sabemos, no mês de Outubro, nossa Igreja estará reunida, em Roma, para a
SEGUNDA ASSEMBLEIA ESPECIAL PARA A ÁFRICA (Sínodo Africano), “A IGREJA EM
ÁFRICA AO SERVIÇO DA RECONCILIAÇÃO, DA JUSTIÇA E DA PAZ «Vós sois o sal da terra
… Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 13.14). O Instrumentum Laboris para esta Assembleia fala da
“Igreja-Família de Deus em África, que quer estar sempre mais disponível para a missão ad
intra, no seu próprio continente, e ad extra, junto das Igreja particulares dos outros continentes
que a solicitam”(N. 148). Que o Senhor abençoe a Igreja da África que vai crescendo na sua
consciência missionária e já vai dando missionários ao mundo.
Com saudações.

Dom Pedro Zilli

Bafatá, 02 de Setembro de 2009

JORNAL DA DIOCESE DE BAFATÁ

NOTÍCIAS DA DIOCESE
JULHO 09
1. VERONA GOSTA MUITO DA GUINÉ-BISSAU
No início de Julho, Pe. Pedro Pedretti retornou das férias na Itália que correram muito
bem. Ele faz um balanço: “Junto com minha mãe fui para Roma visitar igrejas, não consegui
encontrar com o Papa Bento XVI, talvez na próxima vez. Depois fui para Verona.
Muitas pessoas me perguntavam como estava a situação em Guiné-Bissau. Encontreime com Giacomo Previatti, Pe.Luca Bonesini, que agora é pároco de 5 paróquias. No hospital
de Negrar, encontrei-me com Dr. Monteiro e Pe. Salvatore Camilleri que era pároco de Tite.
Também vi o Pe. Domingos da Fonseca que, pouco a pouco, se recupera da saúde.
Participei de uma festa em que estavam pessoas de todo mundo, também de GuinéBissau. Eles ficaram admirados como eu falo o criolo. Fui também na sede da Rete GuinéBissau: fizeram-me muitas perguntas acerca da situação política e social de Guiné, e depois
sobre os projectos que eles financiam em nossa Diocese. Por fim, fui a Selva de Progno,
tabanca onde nasceu D.Settimio Ferrazetta, e descobri que falam do processo de sua
beatificação.

2. DOM PEDRO ZILLI: VISITA PASTORAL TITE
De 03 a 05 de julho Dom Pedro esteve em Tite para celebrar a festa de São Pedro
Apóstolo, padroeiro da missão. A celebração foi adiada para o Domingo, dia 05 de julho, por
causa da primeira volta das eleições presidenciais realizadas no dia 28 de junho. Além de visitar
a Tabanca de Nan, Dom Pedro teve encontros com Pe. José Bergesio e com as irmãs de Tite. O
assunto principal das conversações foi o hospital Carlotta de Tite e como pô-lo em condições de
servir melhor os doentes daquela região.

3. PE. AUGUSTO MUTINA NA ITÁLIA
Pe. Augusto Mutina Tamba viajou para a Itália no dia 04 do mês de Julho com a
finalidade de estudar comunicação social e, assim, poder ajudar a nossa Igreja guineense neste
campo tão vasto e tão importante da informação e formação através da Rádio. No primeiro ano,
ele será hóspede da Casa Geral o P.I.M.E. em Roma e, a partir do segundo, deverá ir para
Milão na Paróquia São Vittore onde é pároco Pe. Giuseppe Angiari que já foi pároco da Irmã
Franca de Empada.
No dia 05 de Julho, Pe. Mutina escreveu a Dom Pedro: “É com muito agrado e
satisfação que lhe anuncio que fiz uma boa viagem de Bissau a Milão.
Ontem, dia 04 de Julho, cheguei no aeroporto de Milão. Encontrei o Pe. Zamberletti à
minha espera e com ele fomos directamente para casa do P.I.M.E, onde passamos a noite. No
dia seguinte seguimos para Roma e depois para Urbino, cidade onde ficarei durante dois meses,
no Santuário del Pelingo para o curso da língua italiana. Muitíssimo obrigado”.

4. ENCONTROS DA COMISSÂO
DESENVOLVIMENTO (JPDhD)

JUSTIÇA,

PAZ,

DIREITOS

HUMANOS

E
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A Comissão Interdiocesana Justiça, Paz, Direitos humanos e Desenvolvimento (JPDhD)
iniciou uma actividade no sentido de convidar os párocos a sensibilizar os seus paroquianos
para formar a Comissão Justiça e Paz nas suas respectivas paróquias. Esta sensibilização se
insere no quadro do “Projecto Justiça e Paz” da Conferência Episcopal Senegal, Mauritânia,
Cabo Verde Guiné-Bissau.
No dia 07 de Julho, os Freis Renato Chiumento e Frei Michaels Daniels estiveram em
Buba para encontrar o Sector Pastoral Sul. Nesta reunião, que contou com as presenças de
Dom Pedro Zilli e Pe. Lúcio Brentegani, participaram as paróquias de Buba, Catió e Tite. No dia
08, com a abertura de Dom Pedro, a reunião foi feita na cúria de Bafatá para o Sector Leste. No
dia 09 foi a vez dos Sectores Oio e Cacheu se encontrarem na cúria de Bissau.
Nestes encontros, dois temas foram abordados: Apresentação da finalidade da Comissão
Justiça e Paz e o Lançamento de dois inquéritos: “Guia de Entrevista sobre a situação da Paz na
Diocese” e “Guia de entrevista sobre as situações e os actos de injustiças na diocese”. Todas as
Paróquias do Senegal e da Guiné-Bissau, num total de 156, são exortadas a responderem os
dois referidos inquéritos, sendo que as respostas da Guiné-Bissau devem estar prontas até o dia
30 de Setembro próximo.
No dia 09, Frei Renato escreveu a Dom Pedro: “D. Pedro, o encontro de hoje na cúria de
Bissau correu muito bem: estavam presentes praticamente todas as paróquias dos sectores de
Oio, Cacheu e três paróquias de Biombo. Estamos no bom caminho. Saudações fraternas. Fr.
Renato”

5. SEIS FRANCISCANOS GUINEENSES ORDENADOS DIÀCONOS
No dia 11 de Julho, em Brá, a Igreja guineense viveu um momento de grande alegria com
a ordenação diaconal de seis jovens franciscanos: Frei
Carlos Tambá, Frei Domingos Tchigana Infanda, Frei
Cesário Francisco Mendes Gomes, Frei Galiano Lima de
Oliveira, Frei José Infanda Nhaga e Frei Raxido Marcelo
dos Santos.
Dom José Câmnate presidiu a celebração eucarística e
conferiu-lhes o primeiro grau do sacramento da Ordem.
Dom Pedro Zilli e vários sacerdotes concelebraram. Na
conclusão da celebração foi recordado que outros 06
jovens são candidatos ao diaconato neste ano: 03 da
Diocese de Bafatá, 02 de Bissau e 01 do P.I.M.E. É
mesmo caso de dizer que este é um “ano gordo”, onde a
graça do Senhor desceu abundantemente sobre nossa Igreja. Vale salientar que, excepto
Gaudêncio do P.I.M.E., todos os outros foram formados no Seminário Interdiocesano de Bissau.
É o primeiro grupo.

6.BAMBADINCA: CRISMAS E PRIMEIRAS COMUNHÕES
No dia 12 de Julho, Dom Pedro conferiu o Sacramento da crisma a três jovens da
comunidade de Bambadinca. Outros seis adolescentes receberam a Primeira Comunhão das
suas mãos. Antes da renovação das Promessas Baptismais, Dom Pedro citou Santo Ambrósio
quando diz: “Depois disto (do Baptismo) abriram-se para ti as portas do Santo dos Santos e
entraste no santuário da regeneração. Recorda o que te foi perguntado, reflecte sobre aquilo que
respondeste. Renunciaste ao demônio e às suas obras, ao mundo e aos seus prazeres
pecaminosos. A tua palavra está gravada, não no túmulo dos mortos mas no livro dos vivos”.
Que o Senhor abençoe os nove jovens e a comunidade de Bambadinca.

7. IGREJA NA ÀFRICA QUER MELHOR COMUNICAÇÃO
A Igreja Católica na África tem a intenção de melhorar a comunicação, sobretudo através
do uso das novas tecnologias, em âmbito nacional, regional e continental: com essa finalidade,
coordenadores e técnicos se reuniram de 14 a 17 de Julho em Abidjan, na Costa do Marfim,
para um seminário guiado por um grupo de peritos italianos, que forneceram noções de base da
informática, para a realização de uma rede telemática para a Igreja Católica na África. A notícia
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foi dada pelo porta-voz da Secam/Sceam, o Simpósio das Conferências Episcopais da África e
Madagascar, Ben Assorow, que convidou os técnicos das diversas Conferências episcopais
regionais a participarem do evento. “Trata-se – explica – de um momento preparatório em
direcção da execução de um projecto informático que envolverá a Igreja Católica presente em
todo o continente africano”.(Fonte: Rádio Vaticano)

8. CAMPO DE FORMAÇÃO – FARIM
Nos dias 13 a 19 de Julho, foi realizado um campo de formação em Farim, que teve
como tema: “Construir a Comunhão”. No campo que reuniu cerca de 35 adolescentes de
Bafatá, Gabú e Farim, realizaram-se várias acções tais como: reza do terço, laudes, missa
diária, retiro e palestra sobre “Comunhão com Deus”, peças teatrais, visita à governadora
Matilde Indegue e também algumas tabankas de Farim.
Os participantes agradecem aos Pe. Carlos Andolfi, Pe.Luca Pedretti, Pe.Lucio
Brentegani, Ir. Lucia Teresa, Beligna, a equipa de Comissão de Jovens e Adolescente da
diocese e a todos os que contribuíram para que esse campo de formação se realizasse.

9. VISITA A SÃO FRANCISCO, BEDANDA E CABOXANGUE
Na manhã do sábado, dia 18 de Julho, Dom Pedro celebrou, em São Francisco da Floresta,
uma missa pela alma de Abdulai Nan’heta, trabalhador de São Francisco e Santa Clara, morto na
tarde da sexta-feira, dia 10 de Julho 2009. À tarde, encontrou-se com a comunidade de Bedanda para
um momento de formação sobre os temas: Ano Paulino, Ano Sacerdotal, Sínodo Africano. Na manhã
de domingo (dia 19) celebrou a missa em Bedanda. À tarde seguiu para Caboxangue para visitar o
Pe. Rino Furlato e o Frei Benvenuto Pegoraro. O Pe. Joaquim Ialá estava na Itália por motivos de
saúde.
Dom Pedro ficou contente com a nova configuração da comunidade de Caboxangue: Pe.
Joaquim Ialá, Superior, Orientador da Pastoral e Membro da Direcção da Escola; Pe. Rino Fulato,
Vice-Superior e Colaborador na Pastoral; Frei Benvenuto Pegoraro, Colaborador na Pastoral. Desejou
boa recuperação da saúde ao Pe. Joaquim e breve retorno à Guiné-Bissau; Deu boas vindas ao Pe.
Rino a Caboxangue; Agradeceu os três freis pelo espírito missionário demonstrado com a vinda a
Caboxangue que não possui boas estradas, não possui boa comunicação telefônica e não favorece
uma boa recepção da rádio e da televisão. Participou da oração das vésperas com Pe. Rino e Frei
Benvenuto, jantou com eles, presidiu a celebração da Eucaristia e das Laudes na segunda-feira (dia
20), às 6,30 horas. A seguir ao café, retornou para Bafatá.

10. BAMBADJU
Realizou-se nos dias 19 de Julho a 09 de Agosto, em Bambamdinca, uma actividade
para as crianças, denominada Bambadju “Djumbai em Bambadinca”, com a participação de 250
crianças de 6 a 14 anos de idade de todas as religiões. Durante este tempo foram realizadas
várias acções tais como renda, bordados, contas, djadar, pulseiras. A Comissão Organizadora
agradece à Infância Missionária de Maringá-Brasil, pela ajuda às crianças de Bambadju. Este
gesto demonstra a fraternidade existente entre as crianças de Maringá e de Bambadinca.

11. PRÉ-POSTULANTADO DE BEDANDA
Maria Clara Latchena, Willi Fernando Cabral e Irina Gomes chegaram em Bedanda no
fim de Setembro de 2008 e ficaram até junho de 2009. A experiência que fizeram foi positiva,
souberam acolher a realidade do interior com disponibilidade e alegria no meio deste povo. A
inserção na fraternidade e comunidade cristã, ajudou cada uma a continuar a sua caminhada
vocacional e ao mesmo tempo sentiram que tinham algo para oferecer ao seu povo. No dia 23
de Julho deixaram a Guiné para ir ao Brasil continuar a própria formação com o postulantado e
noviciado.

12. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Com a data de 24 de Julho foi assinado um “Protocolo de Colaboração” entre as
dioceses da Guiné-Bissau e a FEC (Fundação Evangelização e Culturas). O Protocolo, que
vigorará por cinco anos, visa: “potenciar o trabalho de cariz social na Guiné-Bissau através da
mobilização de recursos financeiros e competências técnicas especializadas; formalizar o papel
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da FEC enquanto estrutura de apoio à acção social da Igreja Católica na Guiné-Bissau em
matéria de gestão, planeamento e avaliação”

13. MISSIONÁRIA LEIGA EM BAFATÁ
No dia 26 de Julho foi celebrada por Dom Vicente Costa, bispo de Umuarama – Paraná,
a missa de envio da missionária brasileira Joiciele Cristina Botelhos da Silva, formada em
matemática e funcionária pública em sua cidade. Ela tem 22 anos, e chegou em Bafatá dia 30 de
Julho com a intenção de ficar conosco durante 2 anos.
A missionária foi acompanhada em sua cidade durante 18 meses pelo Frei Franciscano
Fabiano Zanatta. Realizava trabalhos com a Pastoral da Criança, e o grupo de Jovens JOFAC
(Jovens Franciscanos Anunciadores de Cristo) e frequentou a Escola Missionária Diocesana.
Já participou do curso de integração missionária, realizado em Bissau de 04 a 28 de
Agosto, que visava sobretudo a iniciação à língua crioula, sem esquecer uma iniciação geral à
história e cultura dos povos da Guiné-Bissau e o caminho da Igreja neste País.

14. JOVENS DE VERONA NA DIOCESE DE BAFATÁ
No dia 27 de Julho, nove jovens, Michele, Antonio, Caterina, Diego, Pamela, Silvia,
Veronica, Federica, acompanhados pelo Pe. Davide da Diocese de Verona, chegaram em
Bafatá para uma experiência missionária. Na primeira parte
eles ficaram na paróquia S. Daniel Comboni com
acompanhamento do Pe. Pedro, pároco da paróquia e
vigário geral da Diocese e de Pe.Lucio Brentegani,
responsável dos jovens e adolescentes de nossa
diocese. Durante a semana, na parte da manhã,
tiveram encontros com Pe. Davide Sciocco,
responsável da Rádio Sol Mansi e com D. Pedro
Zilli. À tarde trabalharam juntamente com os
jovens de S. Daniel na pintura da capela. Na
segunda parte, de dois em dois foram para diferentes
missões: Contuboel, S. Daniel Comboni, Bambadinca
e Catió, para conhecer outras realidades da diocese e
fazer pequenos trabalhos na missão.
Na última parte, os jovens veronenses e guineenses
de outras paróquias da diocese se reuniram durante
três dias em Nhabijon para reflectir, rezar e também para ter momentos de descontracção com o
grupo de Tabato. Regressaram à Itália no dia 18 de Agosto, agradecendo a Deus pela
possibilidade de terem estado na Guiné-Bissau.

15. FORMAÇÃO DOS CATEQUISTAS – BAMBADINCA
Realizou-se nos dias 31 de Julho a 02 de Agosto, uma formação para os catequistas. O
encontro foi aberto por D. Pedro Zilli que externou sua alegria pelo evento e também pela
presença de todos os catequistas. O encontro foi conduzido pela Ir. Auxiliadora, da Congregação
das Missionárias da Imaculada que falou do ser catequista, dos objectivos da catequese e como
proceder para que o recado de Jesus chegue até os catequizandos. Tudo transcorreu com
diálogo, troca de experiências, reflexões e muita participação.
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16. DJUM-BAFATÁ
De 03 a 15 de Agosto de 2009, realizou-se, pela primeira vez em Bafatá, um campo de
férias denominado “Djum-Bafatá” (djumbai das crianças em Bafatá). Participaram mais de 100
crianças de diversas confissões religiosas. Durante o campo de férias
tiveram a oportunidade de aprender várias actividades, por exemplo:
almofadas, bordados, rendas, djadar, contas, quadros de fotografias,
esculturas de cabaças e pulseiras de linha, feitos com a
ajuda de 25 animadores, que colaboraram de forma livre e
gratuita.
No último dia, foi feito uma exposição de todos os trabalhos
com entrega de prêmios aos mais significativos.
Além disso, todas as crianças acabaram por ganhar uma
prenda. E no fim houve uma animação musical que contou
com a presença de vários artistas da nova geração. No dia
seguinte, os animadores tiveram um almoço de
confraternização onde todos manifestaram a suas satisfação com os sucessos alcançados e se
comprometeram a dar todo o apoio necessário para o próximo ano.
É de sublinhar que esta actividade foi realizada graças à ajuda de algumas doações da Diocese
de Bafatá, Padre Abraão Sambú e outros, fazendo com que se conseguisse alcançar os
objectivos preconizados.

17. CURSO DE INTEGRAÇÃO MISSIONÁRIA
Como ocorre há vários anos, de 04 a 26 Agosto, realizou-se no Seminário Menor São
Kisito, em Bissau, o Curso de Integração Missionária, que tem como público-alvo os
missionários que chegam à Guiné Bissau todos os anos.
O curso dividiu-se em duas partes: de manhã aconteciam as aulas de Crioulo, tendo
como professora a Irmã Fernanda da Costa da Congregação do Divino Espírito Santo para a
Evangelização, e como auxiliar, a jovem Antonieta da Silva. Na parte da tarde, com a
participação de diversos colaboradores, foram apresentadas palestras sobre os seguintes
temas: Orientações Pastorais da Diocese de Bissau, Situação sócio-política na Guiné Bissau e
perspectivas, saúde, rádio “Sol Mansi”, Situação dos Militares, A situação da Mulher, Iniciação à
Inculturação, Direitos Humanos, Educação e Ensino, Organização da Igreja da África, Iniciação
à História de Evangelização da Guiné Bissau.
O referido curso teve a abertura realizada por Dom Pedro Zilli que falou sobre a
importância do missionário aprender o crioulo e disse: “falar crioulo é uma forma especial de
amar o povo”. Dom Pedro também apresentou sua experiência missionária na Guiné-Bissau. O
curso foi organizado pelo padre Domingos Cá e contou com a participação de 18 missionários
provenientes de diversos países: Angola, Argentina, Brasil, Itália, Moçambique, Nigéria, Quênia,
Tanzânia e São Tomé. Foi encerrado com a missa presidida por Dom José Câmnate, seguida di
un “janta sabi nan propi”

18. RÁDIO SOL MANSI E RECOM PROMOVEM UMA PARCERIA
No dia 13 de Agosto a Rádio Sol Mansi e a Radio Escola Corânica de Mansoa (RECOM)
celebraram um Protocolo de Entendimento que visa à troca de programas, formação
profissional, assistência técnica e utilização de serviços noticiosos. A colaboração entre as duas
rádios já era realidade há algum tempo, mas agora, formalizada, assume um valor ainda mais
simbólico e oficial. Pe. Davide Sciocco explica que em seu espaço, “tentará analisar um trecho
do Evangelho, como se falasse para ouvintes não-cristãos. O mesmo fará o imame, que
explicará o Corão a um público de não-muçulmanos”. Para Pe. Davide, o objetivo é alcançar
uma convivência pacífica; favorecer e reforçar o diálogo, iniciar novas formas de colaboração,
6

técnica e jornalística. “Se quisermos viver juntos, cada um deve conhecer a religião do outro”,
arremata.

19. NOSSA SENHORA ASSUNTA AO CÉU: PADROEIRA DA DIOCESE DE BAFATÁ
E FESTA NOSSA SENHORA DA GRAÇA
Na Solene Celebração Eucarística do dia16 de Agosto 09, com o Decreto No. 1/09 de 15
de agosto 09, Dom Pedro Zilli proclamou Nossa Senhora da Assunção Padroeira da Diocese de
Bafatá. No Decreto Dom Pedro diz: “Na solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu
serão organizados actos de culto e rogações comunitárias em todas as Paróquias e Capelas do
território da Circunscrição Eclesiástica pelo bem da Diocese e pelas intenções do Ordinário de
Lugar”. Conclui o Decreto deste modo: que “Nossa Senhora da Assunção reze por nós, para
que possamos descobrir nossa vocação à eternidade”. E’ de salientar que a imagem de Nossa
Senhora Assunta ao Céu, procedente da Itália, foi acompanhada em Procissão, com orações e
cânticos, desde Missão Católica de Bafatá até a Catedral. Assim Nossa Senhora da Assunção
junta a Padroeira da Paróquia, sede da Catedral, Nossa Senhora da Graça. E o caso de
cantarmos com Roberto Carlos, “todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus”

20. MENSAGEM DOS BISPOS DA GUINÉ-BISSAU: “TEMOS DE RESTAURAR AS
CONFIANÇA DO POVO”
Na carta aberta, de 18 de agosto 09, enviada ao Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau,
Carlos Gomes Júnior, Dom José Câmnate e Dom Pedro Zilli condenaram os episódios de
violência ocorridos no dia 15 de agosto, na sede da Custódia dos frades franciscanos, onde a
instituição foi “ abusivamente violada por homens fardados e armados que perseguiam o
deputado Conduto de Pina”, num acto presenciado por muitas pessoas, incluindo “alguns
deputados da nação”. Neste contexto, e atendendo “à gravidade do ocorrido”, os bispos apelam
ao governo para que exerça “toda a sua competência e responsabilidade no sentido
de
reorientar
a actuação dos representantes das instituições da República”, os quais
devem dar os melhores exemplos, respeitando as leis e concretizando, assim, os ideais da
Independência no país: “a vontade de manter a ordem pública deve ter como principal
objectivo defender o homem e a sua dignidade. Por mais grave que seja a culpabilidade, a
vida deve ser sempre protegida”, lê-se na missiva.

21. ESTÁGIO DE CATEQUESE EM BAFATÁ
Nos dias 18 e 19 de Agosto de 2009 foi realizado um mini-estágio para catequistas da
Paróquia Nossa Senhora da Graça de Bafatá na Missão Católica, no qual participaram 23
catequistas.
Eis os temas tratados nesse estágio: Chamados pessoalmente para anunciar a palavra
de Deus; Uma vocação que é graça e dom do Espírito Santo; O Catequista: “profeta” na Igreja.
O Estágio foi participativo e todos ficaram entusiasmados com os temas desenvolvidos;
apenas lamentaram a insuficiência do tempo. Por conseguinte recomendaram que, para os
próximos anos, se deva aumentar os dias de formação.

22. FESTA EM BAMBADINCA
No domingo 23 de Agosto de 2009, o Reverendo Pe. Dionísio Ferraro (P.I.M.E.) foi
recebido oficialmente na comunidade cristã de Bambadinca “dedicada ao Imaculado Coração de
Maria ”.
Às 9H30min, acompanhado pelo Bispo da Diocese Dom Pedro Carlos Zilli e P. Abraão
Ambessum Sambú, foi acolhido na palhota da Missão, pelas autoridades locais, comunidade
islâmica, Igreja Evangélica e pela superiora das Irmãs de Bambadinca Ir. Maria Goretti Martinez.
Após a apresentação e alocução do Senhor Bispo, os presentes manifestaram grande
satisfação de receberem o novo pastor. Ainda manifestaram o desejo de ver o P. Dionísio
residir mesmo em Bambadinca. O encontro terminou com um copo de água.
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Em seguida prosseguiu-se com a Celebração Eucarística, presidida por Dom Pedro
concelebrada pelo Pe. Dionísio e Pe. Abraão e transmitida pela Rádio «Sol Mansi» para todo o
País.
Depois da homília do Bispo, que agradeceu ao P.I.M.E. pelo envio de um missionário à
Diocese de Bafatá, Pe. Dionísio exprimiu a sua alegria por ver como está animada a
Comunidade. “Com esse espírito podemos avançar juntos” salienta.
No fim da Santa Missa, o Senhor Domingos Mutaro Candé e Irmã Goretti pronunciaram,
em nome da comunidade, palavras de agradecimento a Deus por terem um novo padre no meio
deles. Em seguida entregaram ao P. Dionísio várias prendas cheias de significado: assento de
três pés, pano de “pinti”, bengala, chapéu de “cibis” e “barkafon di sibis”. A cerimônia foi
concluída com um suculento almoço festivo.

23. SÃO FRANCISCO DA FLORESTA:CAMPO DE FÉRIAS
Iniciou-se no dia 26 de Agosto 09, o campo de férias de “capacitação e trabalho” da
Associação de Jovens e Estudantes e Amigos de São Francisco da Floresta (AJEASFF). O
Campo de férias que se concluirá no dia 01 de Setembro e tem como tema “Solidariedade é a
nossa tradição”, contou com a participação de 53 jovens que incluem Bedanda e Bafatá. No
decorrer do campo estão a ser tratados assunto tais como: gestão de grupo, administração e
secretariado, saneamento básico, saúde reprodutiva e outros. Os participantes deveriam fazer
uma plantação de feijão como parte dos “trabalhos produtivos”. Ponto forte do campo de ferias
foi a celebração eucarística presidida por Dom Pedro Zilli acompanhada pelo copo d’água
oferecido aos participantes. Na Santa Missa rezou-se pelo falecido Abdulai (trabalhador de São
Francisco), Vittorio Bicego, Dom Settimio, missionários e amigos falecidos. Saliente-se as
presenças do Pe. Lúcio Brentegani (coordenador dos jovens na Diocese de Bafatá), Paulo
Rezzele, Rita e Franca da Associação Amigos de Vittorio e Pe. Diego. Para o bom êxito do
campo, contaram com colaboração do Centro São Francisco e Santa Clara, Diocese de Bafatá,
AD (Acção para o desenvolvimento, MTN, ASA (Associação para a Solidariedade e Acção) entre
outros.

24. FORMADORAS DO ISU EM CATIÓ
No dia 31 de Agosto chegaram em Catió, 04 professoras (Andreina Cairos, Alexandra Abelha,
Marta Ceitil e Telma dos Santos) do ISU (Instituto Superior e Cooperação Universitária) para a
formação de 22 professores. Para o dia 01 de Setembro estava previsto um primeiro encontro de
aproximação com tais professores para uma maior compreensão de sua situação e suas
carências. Iniciarão as aulas no dia 07 de Setembro e as concluirão no dia 25 (no total de 03
semanas), com os seguintes temas: pedagogia e técnicas pedagógicas, pedagogia adaptada ao
ensino de português, pedagogia adaptada ao ensino da matemática. Não há professores de
outras escolas, além daquelas que Pe.Rooberto Donghi acompanha.
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SER PADRE
O Balafon agradece a colaboração da irmã Genalda que gentilmente nos cedeu o texto em
homenagem ao Dia do Sacerdote, comemorado no dia 04 de Agosto e ao Ano Sacerdotal.
Ser Padre não é caminho dos desiludidos, melancólicos, tristes...! É, pelo contrário, o
caminho daqueles cuja alma se incendiou pelo ideal do Evangelho, reconhecendo a felicidade
das bem-aventuranças.
Ser Padre não é o caminho dos que nasceram sérios, já formados...! É, pelo contrário, o
caminho dos que se formaram e tomaram a sério a vida, comparando-a com a eternidade.
Ser Padre não é o caminho dos que nasceram santos...! É pelo contrário, o áspero
caminho dos que querem ser santos, embora saibam que é preciso lutar todos os dias para
conseguí-lo.
Ser Padre não é o caminho dos conformistas e satisfeitos com a situação deste mundo...!
É, pelo contrário, o caminho dos violentos que lutam para que sua passagem por este mundo os
faça um pouco melhor.
Ser Padre não é o caminho dos que regateiam ou medem suas obrigações para com
Deus e o próximo...!
É, pelo contrário, o caminho dos que seguem generosamente os conselhos de Jesus Cristo.
Ser Padre não é o caminho dos que querem fazer um favor a Deus...! É, pelo contrário, o
caminho dos que correspondem, gratos ao imenso favor que Deus lhes faz, chamando-os a seu
serviço
Ser Padre não é um refúgio ou uma fuga...! É, pelo contrário, o caminho dos que, após
uma luta vitoriosa sobre si mesmos, se oferecem para a primeira linha de frente cristã.
Ser Padre não é o caminho dos que não servem para o mundo do negócios...! É, pelo
contrário, o caminho dos que renunciam ao mundo para se dedicarem ao único negócio
importante: o Reino de Deus.
Ser Padre não é refúgio para os que não sentem vocação para o matrimônio…! É, pelo
contrário, o lugar de encontro dos que, normalmente inclinados para a vida de família,
consagram todo o seu amor à família universal dos filhos de Deus.
Ser Padre é o caminho dos generosos que a todo momento pensam nos infelizes de
corpo e alma pois ama intensamente.
Ser Padre não é o caminho dos que confiam somente em suas forças...! É, pelo
contrário, o caminho dos que se abandonam e se apoiam constantemente em Deus.

9

MOMENTO DE LAZER

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga.
- Não que eu queira contar vantagem – disse o marceneiro, mas os meus
antepassados construíram a Arca de Noé.
- Isso não é nada! – respondeu o jardineiro. – Foram os meus antepassados que
plantaram o Jardim do Éden.
- Tudo bem – disse o eletricista - , mas quando Deus disse “Haja luz”, quem vocês
acham que tinha puxado toda a fiação?

Onça Evangélica
O Pastor estava passeando pela floresta quando viu uma onça que corria em sua
direção. Começou a correr e quando ela estava quase alcançando-o, teve uma idéia
brilhante:
Parou, ajoelhou-se, ergueu os braços para o céu e começou a orar:
"- Senhor, faça com que esta onça tenha princípios cristãos!!!."
Então, a onça parou abruptamente, também ergueu as mãos para o céu e disse:
- “Senhor, abençoai esse alimento que vamos comer...."

10

APONTAMENTOS : AGOSTO-DEZEMBRO 2009
04 A 28 DE AGOSTO: SEMINÁRIO SÃO KISITO, BISSAU: CURSO DE INTEGRAÇÃO MISSIONÁRIA.
16 DE AGOSTO: BAFATÁ: SOLENIDADES DA ASSUNÇÃO, PROCLAMAÇÃO DE NOSSA SENHORA
ASSUNTA COMO PADROEIRA DA DIOCESE.
05 DE SETEMBRO: BAFATÁ: REUNIÃO CÁRITAS SECTOR PASTORAL LESTE.
07 DE SETEMBRO: CÚRIA DIOCESANA BISSAU: PASTORAL DA CRIANÇA.
07 A 17 DE SETEMBRO: DUCENTA, CONSELHO PLENÁRIA DO P.I.M.E.
07 A 25 DE SETEMBRO: CATIÓ: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES.
09 DE SETEMBRO: BAFATÁ: APRESENTAÇÃO DO PROJECTO “NO KUME SABI”.
12 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO: D.PEDRO: VIAGEM A PORTUGAL, ITÁLIA E TERRA SANTA
18 DE SETEMBRO: MILÃO, PROMESSA DEFINITIVA DO GAUDÊNCIO FRANCISCO PEREIRA NO P.I.M.E.
27 DE SETEMBRO A 03 OUTUBRO: ROMA, ASSEMBLÉIA PLENÁRIA DO SCEAM (SIMPOSIUM DAS
CONFERÊNCIAS EPISCOPAIS DA ÁFRICA E MADAGASCAR)
03 DE OUTUBRO: ITÁLIA: ORDENAÇÃO DIACONAL – GAUDÊNCIO FRANCISCO PEREIRA
04 A 25 DE OUTUBRO: ROMA, SEGUNDA ASSEMBLÉIA ESPECIAL PARA ÁFRICA DO SÍNODO DOS
BISPOS
08 DE OUTUBRO: ENCONTRO DO CLERO DIOCESANO GUINEENSE
18 DE OUTUBRO: FESTA NA PARÓQUIA SÃO DANIEL COMBONI
20 DE OUTUBRO: SEMINÁRIO MAIOR: RITOS E MINISTÉRIOS
03 A 06 DE NOVEMBRO: BISSAU: 4° S EMINÁRIO NACIONAL DE CATEQUESE – N’DAME
09 DE NOVEMBRO: CÚRIA DIOCESANA DE BISSAU: PASTORAL DA CRIANÇA
10 A 13 DE NOVEMBRO: NHABIJON: ASSEMBLÉIA DIOCESANA DE BAFATÁ
14 DE NOVEMBRO: BAFATÁ: ORDENAÇÕES DIACONAIS
21 DE NOVEMBRO: BISSAU: ORDENAÇÕES DIACONAIS
21 DE NOVEMBRO: BAFATÁ: REUNIÃO DO SECTOR PASTORAL LESTE
27 A 29 DE NOVEMBRO: ENCONTRO DOS CASAIS, RESPONSÁVEIS DAS FAMÍLIAS DIOCESANAS
23 A 29 DE NOVEMBRO: CONFERÊNCIA EPISCOPAL

06 DE DEZEMBRO: BEDANDA: BATISMO, CRISMA E MATRIMÔNIO DE DIOGO MAMASSAMBA
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FEIRA DAS POSSIBILIDADES (NHABIJON)
02 - 05 DE SETEMBRO: FRUTICULTURA – ENXERTIA
16 - 19 DE SETEMBRO: MICROCRÉDITO
30 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO: AGRICULTURA: HORTALIÇA DE BASE
14 A 17 DE OUTUBRO: ASSOCIATIVISMO E ANIMAÇÃO RURAL
21 A 24 DE OUTUBRO: APICULTURA

ANIVERSARIANTES: SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2009
01 DE SETEMBRO – IR.ZENAIDA LOPES VAZ, BAFATÁ
10 DE SETEMBRO – IR.MARIA GILVANDA DOS SANTOS, CONTUBOEL
28 DE SETEMBRO – PE.CLEMENTE KIOK GOMES, BUBA
07 DE OUTUBRO – D.PEDRO CARLOS ZILLI, BAFATÁ
28 DE OUTUBRO – IR.GENALDA CORREIA DA SILVA, CONTUBOEL
05 DE NOVEMBRO – IR.EUGÊNIA CAMBANQUE, BUBA
06 DE NOVEMRO – IR.ISABEL MARIA FERNANDES, BAFATÁ
10 DE NOVEMBRO – ADRIANA NISHIYAMA, BAFATÁ
23 DE NOVEMBRO – IR.MARIA DE JESUS RODRIGUES, CONTUBOEL
27 DE NOVEMBRO – PE.DOMINGOS DA FONSECA, BAFATÁ
02 DE DEZEMBRO – IR. GERALDA XAVIER PORTUGAL, TITE
14 DE DEZEMBRO – IR.DINORA MARGARIDA Q.MENA, BAMBANDINCA
25 DE DEZEMBRO – FR.JOAQUIM IALÁ, CABOXANGUE
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