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Bafatá, 08 de Setembro de 2009
Na Festa da Natividade da Virgem Santa Maria

Caros Irmãos e Irmãs na Diocese de Bafatá,
Antes de tudo, a minha saudação com votos de saúde e paz. Como anunciei na
carta do dia 05 deste mês de Setembro, a Santa Sé enviou uma Delegação Oficial para
as cerimónias de posse do Sr. Presidente da Republica Malan Bacai Sanhá realizadas
hoje, 08 de Setembro. A Delegação era composta pelo Núncio Apostólico no Ghana
S.E.R. Mons. Léon Badikebele Kalenga, originário da Republica Democrática do
Congo, e pelo Secretário da nossa Nunciatura Apostólica, com sede em Dakar, Pe.
Yovko Pishtiyski, originário da Bulgária. Com Dom José Câmnate, os dois estiveram
em Bafatá no domingo, dia 06, para a celebração da Eucaristia na Sé Catedral. Foi
uma bênção tê-los connosco.
Com a presente carta confirmo e comunico alguns momentos da diocese:
1. Assembleia Diocesana de Pastoral:
Na reunião do Secretariado Diocesano de Pastoral realizada no dia 23 de Maio
passado, foi decidido que, para os próximos dois anos pastorais, a diocese de Bafatá
procurará concretizar o tema da “Comunhão na Igreja, Família de Deus”. Foi dito que
este tema deverá funcionar como um “método inspirador e agir de maneira transversal
em toda a actividade pastoral”. Foi sublinhado que cada Comissão, tendo presente a
“Comunhão na Igreja família de Deus”, apresente suas temáticas e acções a serem
desenvolvidas conjuntamente por toda a diocese.
Saliente-se que a proposta da comissão diocesana de catequese de unir os
catequistas da diocese em torno do Evangelho de São Marcos é uma forma concreta
de aplicar a escolha diocesana para os próximos dois anos pastorais na diocese de
Bafatá (cf. Carta do Pe. Maurizio Fioravanti de 20.08.09).
Na citada reunião do Secretariado Diocesano de Pastoral, de 23 de Maio, ficou
acordado que teremos uma assembleia diocesana em Nhabijon, que iniciará terça-feira
dia 10, às 16 horas e terminará na tarde de sexta-feira, dia 13 de Novembro 09 para
aprofundarmos o tema da comunhão. Seria aconselhável que cada comissão
diocesana chegasse na assembleia com uma proposta para toda a diocese. No
entanto, teremos um espaço de tempo para as comissões se encontrarem para escolha
de temáticas a serem reflectidas na diocese nos próximos dois anos pastorais. Tais
temáticas serão apresentadas à assembleia para discussão, aprovação e estratégias
de aplicação. (Em anexo, a lista com os nomes dos participantes e programa da
Assembleia).
2. Ordenações diaconais
No dia 11 de Julho passado, 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.

Teremos mais seis ordenações diaconais: dia 03 de Outubro, na Italia,
Gaudencio Francisco Pereira, no PIME; dia 14 de Novembro, em Bafatá, Admir
Cristiano Barreiros, Avito José da Silva, Francisco Fernandes; dia 21 de Novembro,
em Bissau, Alberto Essondon Banhal, Massiev N’Deque.
Vale salientar que, excepto Gaudêncio do P.I.M.E., todos os outros foram
formados no Seminário Interdiocesano de Bissau. È o primeiro grupo.
Na diocese de Bafatá uniremos, portanto, os dois momentos: a assembleia
diocesana de 10 a 13 de Novembro e as ordenações diaconais do dia 14 do mesmo
mês. O convite das ordenações será oportunamente enviado.
Para uma melhor preparação de toda a diocese para as ordenações diaconais,
com a comissão preparatória, coordenada pelo Pe. Pedro, Vigário Geral, propomos
que, a partir do domingo, dia 25 de Setembro até 06 de Novembro, os três diaconandos
visitem as missões da diocese para uma animação missionaria, vocacional,
conhecerem e serem conhecidos. Pe. Pedro entrará em contacto com as missões para
programação destas visitas. Peço a todos de rezarem por eles e por mais vocações.
3. Ritos e Ministérios
Para o dia 20 de Outubro são previstos, no Seminário de Bissau, Ritos e
Ministérios, dos quais três da diocese de Bafatá.
4. Viagem Dom Pedro
Neste sábado (dia 12) eu viajo para Portugal, Itália e Terra Santa. Retorno no dia
16 de Outubro.
Saúdo a todos no Senhor.

Dom Pedro Carlos Zilli
Bispo de Bafatá

