BALAFON DA DIOCESE
Número 14

Janeiro e Fevereiro de 2011

PALAVRA DO BISPO
Caros amigos diocesanos, benfeitores,
eis o número 19 do Balafon da Diocese que cobriu os meses de Janeiro e Fevereiro
de 2011. Continuamos enviando o Balafon ao site www.diocese.gbissau.org; Agradeço a
todas as pessoas que têm enviado suas notícias para publicação. Saliento também a boa
colaboração entre o blog: www.igrejadebissau.blogspot.com e o Balafon.
Os 25 Anos de presença das Irmãs Franciscanas de Cristo Rei na Guiné-Bissau,
convidam-nos a pensar na beleza de vidas consagradas inteiramente à Missão. Tanto em
Bedanda como em Brá, nestes 25 anos, as Irmãs testemunharam o amor de Jesus pelos
irmãos mais carenciados. Em Bedanda, devido à situação geográfica e fraca presença do
Estado, as pessoas reconhecem que se as irmãs não estivessem lá, as coisas seriam
bem mais complicadas para elas. Além da Palavra de Deus que lhes é anunciada, quanto
apoio encontram nas Irmãs no âmbito da saúde, da escola,…! Eu não pude participar das
celebrações dos 25 anos, em Bedanda no 06 de Janeiro. Estava em Portugal por causa
do tratamento da saúde. De lá, agradeci a Deus pelo dom das Franciscanas de Cristo Rei
na Guiné, no mundo. Fiquei muito feliz por Dom José Câmnate ter presidido à celebração.
A vinda do Dom Arrigo Miglio, Bispo de Ivrea à Guiné-Bissau, em fevereiro, mais
especificamente em Tite, para visitar o seu diocesano Pe. José Bergesio e participar da
inauguração do Liceu Gino Ambrosi, foi um momento marcante na vida da Diocese de
Bafatá. Sua visita, revelou, entre outras coisas, que não estamos sozinhos, pois um irmão
Bispo nos honrou com sua presença, trazendo-nos sua solicitude pastoral.
Em fins de Janeiro e início de Fevereiro, foi a vez de contarmos com a presença do
Dom João Bosco Oliver de Faria, Arcebispo de Diamantina, acompanhado por um grupo
de sacerdotes de sua Arquidiocese. Sua visita foi motivo de acção de graças ao Senhor
por parte da nossa Igreja da Guiné-Bissau. Revelou a existência de Igrejas Irmãs que vão
amadurecendo o seu espírito missionário e que participam connosco na obra de
evangelização.
A semana de retiro organizada pelo PIME, de 20 a 25 de Fevereiro, em N’Dame, e
orientado pelo Pe. Vilson Groh da Arquidiocese de Florianópolis constitiu-se num
momento mararvilhoso de renovação espiritual de todos os participantes. Pessoalmente,
reconheço que estava mesmo precisando de uma parada para um revigoramento na fé e
no amor à missão.

Com minha saudação,

Dom Pedro Zilli

Bafatá, 02 de Março de 2011
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NOTÍCIAS DA DIOCESE
JANEIRO 11
1. DADOS SOBRE SACRAMENTOS NA DIOCESE DE BAFATÁ EM 2010
No ano de 2010, nossa diocese teve a graça de administrar 179 Baptismos, assim
distribuídos: 0 a 1 ano: 14; 01 a 07 anos: 30; Acima de 07 anos: 135. Receberam o Sacramento
da Confirmação 82 nossos irmãos; O Sacramento da Eucaristia: 136; Matrimônio: entre
baptizados 06; entre um católico e um não católico 01.
2. DADOS DAS ESCOLAS NA DIOCESE DE BAFATÁ
Doze entre paróquias e missões, na Diocese de Bafatá, gerem Escolas, estando
empenhadas no âmbito da Educação e Ensino. No total são 30 escolas: 07 Jardins Pré-Escolares
com 451 alunos; 18 no Ensino Básico Unificado com 3.388 alunos; 05 Liceus com 1.946 alunos,
nossas escolas perfazem um total de 5.785 alunos.
As missões:
1. Bambadinca: 1 Pré-Escola, 2 Ensino Básico Unicado e 1 Liceu
2. Bafatá: 1 Jardim Pré-Escola, 1 Ensino Básico Unificado e 1 Liceu
3. Geba: 01 Ensino Básico Unificado
4. Bedanda: 1 Jardim Pré-Escola
5. Bolama: 1 Jardim Pré-Escola, 2 Ensino Básico Unificado, 1 Liceu
6. Buba: 1 Jardim Pré-Escola
7. Caboxangue: 1 Ensino Básico Unificado
8. Cafal: 1 Ensino Básico Unificado
9. Catió: 1 Jardim Pré-escola, 6 Ensino Básico Unificado
10. Empada: 1 Jardim Pré-escola, 2 Ensino Básico Unificado e 1 Liceu
11. Comboni: 1 Ensino Básico “adultos”
12. São Francisco da Floresta: 1 Ensino Básico Unificado
13. Tite: 1 Liceu
3. FRANCISCANAS DE CRISTO-REI, 25 ANOS DE PRESENÇA NA GUINÉ-BISSAU
“No passado dia 06 de Janeiro, Bedanda, vestida de festa, animou-se para celebração. O
povo se uniu a nós no louvor e acção de graças. Estavam presentes, além do povo local, os
Missionários do Sul, os frades de Bissau, nossas jovens e Irmãs vindas de Itália e Brasil. Os
jovens e adolescentes de Bedanda animaram a Santa Missa com cantigas bem preparadas.
No início do canto de Entrada, o Bispo, Dom José Câmnate, tomou a palavra para saudar
os presentes, e explicar o sentido da celebração. Seguidamente, foi lido o pergaminho com a
mensagem e benção do Papa Bento XVI para as Irmãs e para o povo, e foi apresentada uma
breve história dos nossos primeiros passos em Bedanda. Seguiu-se a Liturgia da Palavra e a
Eucaristia, com muitas emoções e visível devoção.
‘Obrigado, Senhor, por este povo que nos acolheu e nos aceitou, com nossos limites e
dons, para juntos caminharmos e crescermos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, que, na
Palavra e na Eucaristia, se tem feito sentir e sempre nos tem amparado’.
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Todas as Irmãs que por aqui passaram e que estão na lembrança de todos nós (nomeadamente,
as Irmãs Ana Maria, Erminia, Maria Pia, Eliane...) mandaram-nos cartas para mostrar que estavam
espiritualmente presentes neste louvor e acção de graças em comum.
Na conclusão da festa, nossas jovens apresentaram a encenação do “Cantico das
Criaturas” e do “Fazei-me, Senhor, um instrumento da vossa paz”. E após algumas danças e
outras manifestações de alegria, foi servido um copo d’água para todos os presentes” (Escrito por
Melania Pizzolato, Do “Sol Mansi”, elo de ligaçao da familia franciscana na Guiné-Bissau, segunda
serie, Nº 10, abril de 2011, pgs.21-22)
4. EQUIPA MISSIONÁRIA BRASILEIRA VISITA GUINÉ-BISSAU
De 08 a 24 de Janeiro, a Equipa Missionária do “Sistema de Ensino das Clarissas
Franciscanas” da Província do Estado de Minas Gerais, esteve na Guiné-Bissau. A equipa,
composta por um Sacerdote, uma Irmã e seis leigos formou professores em Bafatá, Tite, Gabú e
Bissakil.
Em Bafatá, foi feita uma formação para 14 professores e educadores das escolas católicas
de Bafatá e Bambandica. Participaram também 01 professor de Mansoa e 01 de Bissorã. Os
temas tratados na formação foram: “Pedagogia de Projectos” e “Redes Sociais”.
Segundo os brasileiros, a formação, em todos os lugares por onde passaram, foi muito
proveitosa e contou com a participação activa dos professores, com muita troca de experiências e
vivências e com uma reflexão sobre o combate ao paludismo. Todos os dias foram desenvolvidas
actividades de alongamento e relaxamento antes do início dos trabalhos formativos.
5. CAPACITAÇÃO DE LÍDERES EM BAFATÁ
De 10 a 21 de Janeiro, na Paróquia Nossa Senhora da Graça de Bafatá, foi realizada uma
capacitação para 12 futuros líderes da Pastoral da Criança. A capacitação foi levada à frente pela
Ir. Gilvanda dos Santos, coordenadora nacional da Pastoral da Criança e pelo estudante de
medicina, Domingos Mada Na Fafada.
Os líderes, que aprenderam muitas coisas, saíram animados e com vontade de trabalhar e
contribuir para a diminuição da mortalidade materno-infantil.
O encerramento, no dia 21, contou com a presença de Dom Pedro Zilli, que presidiu a
Santa Missa, na memória de Santa Inês e terminou com o envio dos líderes. Durante a homilia, ele
sugeriu que o grupo tomasse como padroeira Santa Inês, mulher de coragem e de fé. O grupo
gostou muito das palavras e dos conselhos do bispo, nosso pastor.
6. ENCONTRO DIOCESANO DA COMISSÃO “JUSTIÇA, PAZ, DIREITOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO”.
Realizou-se, no dia 15 de Janeiro, a partir das 9h30, na Cúria Diocesana de Bafatá, o 1º
Encontro Diocesano da Comissão “Justiça, Paz, Direitos Humanos e Desenvolvimento”. O
encontro, que contou com a presença de 29 participantes, foi orientado pelo Dr. Carlitos Djedju e
teve como tema: “Repeito aos Direitos Humanos, base da Justiça e da Paz”.
No início de sua explanação, Dr. Carlitos explicou o que se entende por direito em duas
perspectivas: das normas jurídicas e de normas de ciência.
Salientou que todos os cidadãos, dentro ou fora do país, têm o direito de votar nas eleições
presidenciais e legislativas. Sublinhou três tipos de má governação: política, econômica e técnica.
Também salientou que o facto de se praticar a justiça “com as próprias mãos”, traduz a ausência
do Estado.
O Encontro, que suscitou muitos debates por parte dos participantes, terminou com um
fraterno almoço às 13,20 horas. Pe. Abraão A. Sambú, que encabeçou a iniciativa, disse ao
Balafon: “verdadeiramente, o encontro foi muito frutífero”.
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7. CUMPRIMENTOS AO NOVO GOVERNADOR DE BAFATÁ
No dia 19 de Janeiro, uma delegação da Igreja Católica de Bafatá compareceu no Palácio
Regional a fim de dar cumprimentos de Novo Ano ao novo Governador da Região de Bafatá, Sr.
Adriano Pereira (Atchutchi). A delegação era composta pelo Bispo Dom Pedro, o Vigário Geral e
Pároco de São Daniel Comboni, Pe. Luca Pedretti, o Ecónomo Diocesano e Vigário Paroquial de
Sao Daniel Comboni, Pe.Lucio Brentegani, o Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Graça de
Bafatá e Delegado no Sector Pastoral Leste, Pe.Abraão A. Sambú, a Superiora das Irmãs de
Bafatá, Ir. Isabel Maria Marcelina Fernandes, Senhores José Baldé e Silva Vieira. Após às
saudações, o Governador apresentou as perspectivas do seu Governo para a cidade de Bafatá.
Diz contar com a colaboração de todos os parceiros locais e estrangeiros para o bom êxito de
seus intentos .
8. DIOCESE DE BISSAU: DIA DO SACERDÓCIO
Sob a animação de Dom Pedro Zilli, no dia 20 de Janeiro, D.José Câmnate e 45
sacerdotes da Diocese Bissau reuniram-se, no Centro de Espiritualidade de N’Dame, para o “dia
do Sacerdócio” instituído na Diocese no ano passado. A reflexão foi alimentada pela Mensagem
que Dom José Câmnate, escolheu para o Ano pastoral 2010/2011: “Bem formar a consciência
moral, para melhor testemunhar nossa fé em Cristo ressuscitado”. Na sua reflexão, Dom Pedro
realçou que os destinatários da Mensagem de Dom José são os Sacerdotes, os Religiosos, as
Religiosas, as Comunidades Cristãs e que, portanto, todos são por ela interpelados. Salientou que
“nós sacerdotes arriscamos de viver uma situação que pode se definida de ‘deformação
profissional’: diante de qualquer discussão pastoral, mais perguntas vêm à nossa mente: ‘o que
serve isto para a pastoral? Como aplicar isto à pastoral? Como encontrar a comunidade para
estudá-la?’” Realçou que “somos continuamente chamados a recordar que, antes de sermos
sacerdotes, somos cristãos, somos pessoas humanas chamadas a viver dignamente, a nossa
vocação à vida, ao cristianismo”.
A partir da expressão de Dom José na sua Mensagem: “temos necessidade de formar
incessantemente a nossa consciência moral”, Dom Pedro lança um questionamento aos
sacerdotes presentes: “em que nós sacerdotes ‘temos necessidade de formar incessantemente a
nossa consciência moral’?”
9. VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL
Nos dias 26 e 27 de Janeiro (Quarta e Quinta-Feira), o Conselho Presbiteral reuniu-se, na
Cúria Diocesana, para a sua vigésima sétima reunião. Na tarde do dia 26, os participantes tiveram
a alegria de contar com o Pastor Joaquim Correia que apresentou “o rosto da Igreja Evangélica e
da caminhada ecuménica”. Pastor Joaquim explicou quem é a Igreja Evangélica, o que está fazer
neste momento na Guiné-Bissau. Salientou que a “história da Igreja Evangélica na Guiné-Bissau é
uma história de mártires”. Sublinhou que a “mentalidade ecuménica deve levar à tradução
ecuménica da Bíblia e que este é o seu maior sonho”. Disse que gostaria de ver, na Guiné-Bissau,
“um monumento dedicado à Bíblia”. Realçou a necessidade de uma equipa “competente,
consistente e conhecida” para a tradução ecuménica da Bíblia. No dia 27 (quinta-feira de manhã),
o Conselho tratou dos seguintes pontos: preparação da Assembléia Diocesana a ser realizada no
final de Fevereiro-início de Março, no Centro de Espiritualidade de N’Dame; como celebrar os 10
anos da diocese de Bafatá; falou-se do caminho que a Cáritas poderá fazer na Diocese; Sugeriuse uma livraria na Cúria com venda de livros, terços, objectos religiosos, material de catequese,
etc.
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10. PROTOCOLO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DE SAÚDE E AS
DIOCESES DA GUINÉ-BISSAU
No dia 28 de Janeiro, o Ministro da Saúde, Dr. Camilo Simões Pereira, e a Secretária Geral
da Caritas Guiné-Bissau, Irmã Maria de Lourdes Lima, assinaram o “Protocolo de acordo e
cooperação entre o Governo da República da Guiné-Bissau, através do Ministério da Saúde, e as
Dioceses de Bissau e de Bafatá, no domínio da assistência sanitária”. O presente protocolo terá a
duração de 04 anos.
11. PROMESSA DOS ESCUTEIROS EM BAFATÁ
No dia 30 de Janeiro, o “Agrupamento Número 05” de Bafatá viveu mais um intenso
momento de sua história onde três diferentes secções fizeram a promessa, num total de 79:
Lobitos: 32; Exploradores Júnior: 26; Exploradores Senior: 15; Caminheiros: 6. Dom Pedro Zilli,
que presidiu à celebração, exortou os jovens a viverem a sua entrega sem se descuidarem da
pedagógica escuta que faz deles heróicos mensageiros da fé, esperança e caridade para a
construção de um mundo melhor. Na ocasião, Vigário Geral da Diocese e Assistente Espiritual do
Escutas Pe. Luca Pedretti, recordou a todos o essencial no escutismo: “Alegria, Serviço e Fé”.
Desde a Velada da sexta-feira (dia 29) até a madrugada da segunda-feira (dia 31), toda a cidade
de Bafatá estava de festa. (cf. blog: www.igrejadebissau.blogspot.com).
12. ANIVERSÁRIO DA MORTE DO DOM SETTIMIO
Guineenses católicos em Portugal se reuniram, no dia 30 de Janeiro, na paróquia de Nossa
Senhora da Fé, em Monte Abraão para assinalar mais um aniversário da morte do Dom Settimio
Arturo Ferrazzetta, ocorrida no dia 27 de Janeiro de 1999
.
A iniciativa, que já tem mais de 10 anos, foi animada pelo coral denominado “Dom Settimio”
associado ao Fórum dos Católicos Guineenses, em Portugal. O objectivo da celebração era
recordar a obras e vida do grande homem que deu a vida pela evangelização e a paz no seio dos
povos da Guiné-Bissau.
Entretanto, os participantes do encontro sublinharam que “mais do que recordar Dom
Settimio, é fundamental continuar a sua obra, permanecer fiel aos seus ensinamentos, assumir e
divulgar o seu legado ao serviço dos outros na verdade que liberta, segundo a inspiração das seu
lema episcopal. (Do blog: www.igrejadebissau.blogspot.com)

FEVEREIRO
13. ARQUIDIOCESE DE DIAMANTINA VISITA GUINÉ-BISSAU
De 27 de Janeiro a 02 de Fevereiro, a Arquidiocese de Diamantina, no Estado de Minas
Gerais, esteve visitando a Guiné-Bissau. Apoiado pelo Pe. Maurilio Vaz (que é membro daquela
Arquidiocese e Associado ao PIME) e pelo próprio PIME, o Arcebispo Dom João Bosco Oliver de
Faria fez-se acompanhar pelo Vigário Geral Pe. Geraldo das Graças Borges e mais sete
sacerdotes. Na semana em que aqui estiveram, visitaram Bissau, Bubaque, Bafatá, Bambadinca
e Gabú. O objectivo da vinda à Guiné era conhecer a actividade missionária da Igreja e quem
sabe, no futuro, enviar outros missionários a exemplo do Pe. Maurilio Vaz. Dom José, Dom Pedro,
o PIME, Pe. Maurilio e todas as comunidades com que eles contactaram ficaram muito contentes
com o entusiasmo que eles demonstraram e a fé com que viram as missões.
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14. 29ª SESSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II
PARA O SAHEL
De 07 a 14 de Fevereiro, realizou-se em Banjul (Gambia) a 29º sessão do Conselho de
Administração da Fundação João Paulo II para o Sahel que abrange os seguintes 09 países:
Burkina Faso, Cabo-Verde, Chade, Gambia, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal. Dom
José Câmnate representou a Guiné-Bissau. A reunião teve seu inicio no dia 08 com uma
cerimônia de abertura pública no Hotel Kaïraba Beach de Kololi, sob a presidência do Sr. Lamine
Kaba Bajo, Ministro da Pesca e da Agua e demais autoridades. Saliente-se a presença do Cardeal
Robert Sarah. Os Bispos Administradores viram nele um pai ao lado de seus filhos. Os Bispos
Administradores reflectiram sobre a situação sociopolítica e religiosa nos diferentes países do
Sahel. Notaram que as chuvas em 2010 foram geralmente boas, mas não deixaram de ocasionar
inundações em mais países do Sahel (Niger, Burkina Faso, Senegal). Não deixaram de fazer
menção que custo de vida alto é uma constante nos países do Sahel. O Conselho decidiu que em
cada país membro, se organize uma jornada de ofertas para a Fundação João Paulo II.
15. REUNIÃO SECTOR PASTORAL SUL
No dia 10 de Fevereiro, todas as paróquias e missões do Sul da Diocese se encontraram
na casa dos padres de Buba para reflectir acerca de próxima Assembleia Diocesana de fins de
Fevereiro e inicio de Março. Também a Irmã Alessandra Bonfante, Conselheira Geral das
Missionárias da Imaculada, que foi missionária na Guiné-Bissau, participou da reunião. O
Delegado do Sector e Pároco de Buba, Pe. Clemente Kiok Gomes, iniciou o debate relativo a
Assembléia Diocesana e sugestões de temas a serem nela tratados: caritas mais perto do Sul com
um seu armazém em Buba; formação dos catequistas para o o anúncio corajoso Palavra de Deus;
equilíbrio entre primeiro anúncio e pastoral “normal”; inculturação na catequese e na liturgia. Pe.
Luca Perdetti, Vigário Geral, que presidiu a Santa Missa de abertura da reunião, falou sobre a
diferença entre homem e mulher, como sendo um grande dom de Deus, mas que carece de um
empenho recíproco para se chegar à verdadeira comunhão entre ambos e com Deus. A reunião
foi encerrada com saboroso almoço na casa dos padres e bom café na casa das irmãs.
16. DIA DA VIDA CONSAGRADA.
De acordo com o Plano de acção 2010-2011, a Celebração do dia da Vida Consagrada foi
realizada, no dia 12 de Fevereiro, no Salão da Cúria diocesana de Bafatá. Logo após à chegada,
os participantes beneficiaram de um delicioso café da manhã oferecido pela Cúria. Às 9:30, a Ir.
Laura Aguilar, coordenadora da Comissão Interdiocesana da Vida Consagrada, proferiu palavras
calorosas, dando boas vindas a todos os religiosos e religiosas das duas dioceses presentes. Em
seguida passou a palavra para Ir. Alice Malheiros, da Congregação das Irmãs Escolápias, que
dinamizou o encontro com bastante alegria e entusiasmo. Convidou a todos para um momento de
oração e interiorização. Em seguida, prosseguiu-se a com exposição do tema que foi abordado
pelo Fr. Michael Daniels, OFM: “(SER) SINAIS DO TEMPO/ SINAIS DO TEMPLO” . Frei Michael
fez alusão a instituição do dia 02 de Fevereiro, dia da Festa da Apresentação do Senhor no
Templo, como dia dos Consagrados, motivando a Igreja inteira a valorizar sempre mais o
testemunho das pessoas que escolheram seguir a Cristo mais de perto, mediante a prática dos
Conselhos Evangélicos. Salientou que este dia quer ser para as pessoas consagradas uma
ocasião propícia para a renovação dos propósitos e reavivar os sentimentos, que devem inspirar a
sua doação ao Senhor. Ao concluir a sua reflexão Frei Michael alertou os participantes dizendo
“que não devemos ser passivos ao mundo, somente a Deus – que a sua vida se manifeste em nós
o mais possível, santificação máxima, deixar Cristo ser tudo em mim”. Antes do encerramento, o
grupo cantou parabéns para Pe. Giancarlo Todesco que completou 50 anos de sua consagração
religiosa e para Ir. Lourdinha Melo, 40 anos.
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17. INAUGURAÇÃO DO “LICEU GINO AMBROSI” DE TITE E VISITA DO BISPO DE IVREA
No dia 12 de Fevereiro, Tite viveu um momento de grande alegria: foi inaugurado o “Liceu
Gino Ambrosi” que funciona já há alguns anos. Das várias autoridades administrativas, tradicionais
e religiosas presentes no acto, citamos o Sr. Bacar Camará do Serviço de Informação do Estado;
Sr. Impus Usse Director do Liceu; Sr. Formozinho da Costa Inspector Sectorial de Educação; Sr.
Júlio Ialá Inspector coordenador de Educação; Sr. Administrador de Sector Armando Silva; Sr.
Malam Dabo Representante dos Anciãos; Sr. José Augusto Sambé Representante das tabancas do
interior; Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatá; Irmã Ana Lúcia Santos Coordenadora do Conselho de
Educação na Diocese de Bafatá; Sra Mónica Vaz da Fundação Evangelização e Culturas; A
inauguração foi marcada com a honrosa presença do Bispo de Ivrea (Itália), Dom Arrigo Miglio
acompanhado por dois leigos da sua Diocese. Igualmente honrosas foram as presenças de Giulia e
Chiara Ambrosi, netas do Gino Ambrosi que sublinharam o grande amor com que o “nono” vivia em
Tite, acrescentando que “ele viveu e morreu em Tite, a sua segunda família”.
Com uma oração de Dom Pedro, Dom Arrigo abençoou a obra. Pe. José Bergesio,
Assistente Pastoral em Tite manifestou sua alegria por ter recebido a visita do seu Bispo Dom Arrigo
Miglio e por ter ajudado na concretização de um sonho do povo de Tite: ter um Liceu para seus
filhos. Dom Arrigo sublinhou que “que a vida e a morte do Gino em Tite são como uma semente que
caiu na terra e que já começa dar seus frutos”. Salientou que o Liceu “é um sinal de esperança para
a Guiné-Bissau”. Dom Pedro enfatizou que “o Liceu Gino Ambrosi já atingiu uma parte de seus
objectivos: propiciar Escola aos jovens de Tite. E isto é histórico para esta Região. Agora, o Liceu
Gino Ambrosi tem diante de si um desafio não pequeno: oferecer Educação de qualidade a estes
mesmos jovens”. Todas as autoridades presentes manifestaram seu contentamento por mais um
Liceu e agradeceram a população, a Missão Católica nas pessoas do Pe. Bergesio e irmãs pelo
empenho na sua realização.
18 . VALENTES RECEBEM PRÊMIO
Os valentes da Paróquia Santa Cruz de Buba, participaram, no dia 12 de Fevereiro em
Blom, do Concurso Nacional de Valentes nos âmbitos do Hino e Poesia, onde ganharam o 1º
Prêmio no Hino e na Poesia. Juntamente com a notícia de que, em Buba, os valentes são 67, dos
quais 36 farão promessa no dia 26 de Junho, com alegria, Balafon publica o Hino vencedor do
referido concurso: “CORAÇÃO VALENTE, ALMA VALENTE”
Refrão: Coração Valente, Alma Valente, Seremos na terra
Testemunhas de amor. (bis)
1.

Jesus Cristo amou-nos, E deixou-nos o mandamento do Amor.
Só quem ama, encontra Deus nos irmãos.
Como valentes de alma e corpo, Somos chamados a viver e a testemunhar o Amor.

2.

Jesus Cristo, nosso Mestre e Guia, Ensina-nos a viver o amor.
Ensina-nos a sorrir, Para fazer sorrir.
Ensina-nos a perdoar, Para sermos irmãos.
Queremos ser luz e sal, Que ilumina e dá gosto. Para fazer florir nas crianças e jovens a
alegria de viver em fraternidade

Eis-nos aqui, aqui Senhor! Faz de nós tuas testemunhas, De alegria valentia e caridade.
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19. REUNIÃO CÁRITAS SECTOR LESTE
No domingo, dia 13 de Fevereiro, teve lugar na cúria diocesana de Bafatá, um encontro
muito interessante de formação tendo em vista a reestruturação das Cáritas paroquiais do sector
leste.
Sob a orientação da Irmã Gilvanda, Pe. Abraão A. Sambu e Pe. Lucio Brentegani, no
encontro, participaram leigos das comunidades de Bambadinca, de N.S. da Graça, de Comboni e
Contubuel,
A senhora Ângela, animadora das Cáritas paroquiais na diocese de Bafatá, ajudou o grupo
a entender o que é Cáritas paroquial, qual é o seu papel na comunidade e quais são as
actividades que deve desenvolver dentro e fora da comunidade cristã.
Rica foi a partilha entre os participantes, sinal de que a caridade começa com o
conhecimento recíproco e com a comunicação do que cada um de nós tem e é. Na parte da tarde,
o Pe. Lucio animou uma mesa redonda sobre a espiritualidade da Caritas a partir do “Hino à
Caridade” do capítulo 13 da primeira carta de são Paulo aos Coríntios. Os participantes
descobriram que a caridade sai de dentro de nós mesmos, de nossas vidas e normalmente das
nossas comunidades cristãs. Na conclusão do encontro, Pe. Lucio Brentegani realça: “O que nos
resta agora é dar continuidade a estes encontros; ajudar os participantes a animarem as suas
comunidades, fazer com que as muitas acções sociais da Igreja Católica se tornem sempre mais
acções da própria comunidade e não somente de padres ou irmãs. Temos ainda um pouco de
trabalho neste sentido, mas estamos todos convictos que esta é a direcção certa”.
20. CÁRITAS E PROJECTO “MATERNIDADE SEM RISCO” APRESENTADOS EM BAFATÁ
No dia 16 de Fevereiro, foi realizado, na Cúria Diocesana de Bafatá, um encontro
promovido pelo projecto “Maternidade Sem Risco” e animado pelo Gestor Emmanuel Pinto Lopes
e pela Supervisora Ir. Clementina Miguel Abu, onde participaram 20 pessoas entre as quais, o
Bispo de Bafatá, Dom Pedro Zilli, os Padres Lucio Brentegani, Abraão A. Sambu e Admir Cristiano
Barreiro, os representantes dos centros de recuperação nutricional, da pastoral da criança e
representantes da Direcção regional de saúde de Bafatá. O encontro serviu para apresentar a
filosofia de trabalho da CÁRITAS Guiné-Bissau, os seus projectos e especificamente o projecto
Maternidade Sem Risco na sua parceria com o CRS (Catholic Relief Service) e tentar encontrar,
em conjunto, formas de relacionamento entre os diferentes projectos da CARITAS que actuam nas
regiões afectas à Diocese de Bafatá, nomeadamente a Maternidade Sem Risco, os Centro de
Recuperação Nutricional e a pastoral da criança.
21. 10 ANOS DA FEC NA GUINÉ-BISSAU
No dia 17 de Fevereiro, a organização Portuguesa FEC “Fundação Evangelização e
Culturas”, na Guiné-Bissau desde 2001, comemorou, neste ano, 10º aniversário de missão no
país. A presença da FEC, segundo a comunidade católica, marca uma nova era nas instituições
de ensino, principal intervenção social da Igreja Católica na Guiné-Bissau. As dioceses de Bafatá
e Bissau beneficiam, graças a presença da Fundação, de um “Manual de Procedimentos” que
cataliza as boas práticas e colmata as dificuldades sentidas nas várias paróquias e missões em
aspectos relacionados com a Administração e Gestão Escolar, sendo um documento de reflexão
conjunta que potencia um maior envolvimento e sintonia entre todos os responsáveis e directores
das escolas ligadas à Igreja Católica na Guiné-Bissau. Ao lado da Cáritas Guiné-Bissau, a FEC
tem procurado abrir a Instituição da caridade na Igreja Católica para parcerias em vista ao
relançamento da actividade social em vários âmbitos do desenvolvimento humano sustentável.
Outro indicativo de relevo é também que, em 10 anos, constata-se que a fundação cresceu em
número de guineenses na sua organização. Em Bissau, o guineense e economista de formação,
Domingos Nhama Lacerda Vaz Costa, na FEC há dois anos, disse que o trabalho na fundação é
marcado pelo sentido da missão e aprendizado no labor profissional: “A FEC para mim é uma
escola de valorização de pequenas coisas que nos faz grandes profissionais”. No mesmo dia 17
de Fevereiro foi anunciado que a FEC passará a ser “Fundação Fé e Cooperação” (cf. blog:
www.igrejadebissau.blogspot.com)
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22. REUNIÃO DAS COMISSÕES DIOCESANAS DA ADOLESCÊNCIA E DA JUVENTUDE
No dia 19 de Fevereiro, reuniram-se na Paróquia São Daniel Comboni em Bafatá, os
membros das comissões diocesanas da adolescência e da juventude das dioceses Bissau e
Bafatá. A reunião teve os seguintes pontos de trabalho: Elaboração do documento de trabalho “
instrumentum laboris” do 1º Fórum inter-diocesano); Jornada mundial da juventude Madrid 2011,
Jornada inter-diocesana da juventude católica guineense. Foi decidido realizar nos dias 06 a 08 de
Maio, em Bafatá, o 1º Fórum Inter-diocesano dos jovens católicos guineenses sob o lema: “Firmes
na fé em Cristo, combatemos a pobreza, promovendo a reconciliação, a justiça e a paz”, com o
objectivo de incitar a população, o Estado, os partidos políticos, os líderes religiosos e sobretudo
os jovens, a assumir o seu futuro, propondo diferentes cenários possíveis, para se chegar a um
desenvolvimento humano durável na Guiné-Bissau. A Jornada da juventude católica guineense
terá lugar nos dias 21-22 de Maio de 2011 em Bissau, com o lema: “Enraizados e edificados em
Cristo, firmes na fé”.
23. CRISMAS EM GABÚ E ENCONTRO COM O CONSELHO PAROQUIAL
No dia 20 de Fevereiro, Dom Pedro esteve em Gabú para a administração do Sacramento
da Crisma para 10 Jovens daquela comunidade. Dom Pedro exortou-os à vivência alegre e
corajosa da fé cristã num ambiente onde a maioria das pessoas pratica a religião muçulmana.
Pediu-lhes que confiem na assistência permanente do Espírito Santo com seus 07 Dons. Após à
missa, Dom Pedro encontrou-se com o Conselho Pastoral que lhe falou da visita feita pelo Pe.
Gerard Mayer acompanhado por Membros do Conselho Paroquial aos Salesianos de
Tambacounda (Senegal). Disseram ter ficado “encantados” com a Escola Profissional que os
salesianos têm naquela cidade. Disseram ter gostado muito de como a escola trabalha na área da
informática, agricultura, pecuária, mecânica e electricidade, procurando “associar teoria à prática”.
Outro ponto tratado com o Conselho Pastoral foi o da construção da Capela “Santa Clara” do
Bairro de Cabo-Verde em Gabu. Salientou-se que, “com o esforço da comunidade, já se começou
a produção de adobes (tijolos de barro)”
24. RETIRO PIME: CENTRO DE ESPIRITUALIDADE DE N’DAME
De domingo à noite, dia 20, a sexta-feira, dia 25 de Fevereiro, os Missionários do P.I.M.E., as
missionárias da Imaculada, Dom Pedro Zilli e Pe. Luca Pedretti (Vigário Geral da Diocese de
Bafatá),estiveram reunidos no Centro de Espiritualidade de N’Dame para o Retiro Espiritual.
Promovido pelo P.I.M.E., o retiro foi orientado pelo Pe. Vilson Groh da Arquidiocese de
Florianópolis (Santa Catarina, Brasil). Ele ajudou o grupo a descobrir que o retiro pode devolver a
convicção de que, como Paulo, fomos “conquistados por Cristo”. Ajudou o grupo a voltar ao início
da própria vocação com o entusiasmo da nossa primeira resposta ao chamado que, um dia, o
Senhor nos dirigiu para segui-lo mais de perto numa especial vida de consagração; Uma vida de
santidade. Todos os participantes ficaram muito contentes com o testemunho de fé e amor à
missao que Pe. Vilson lhes transmitiu.
25. CATIÓ: FAMÍLIA, COMUNIDADE DE AMOR, IGREJA DOMÉSTICA MISSIONÁRIA
Nos dias 25 a 27 de Fevereiro foi realizado, em Catió, um encontro diocesano de famílias
para casais que receberam o sacramento do matrimónio de 2004 a 2011, O encontro teve como
tema “ O papel de uma família cristã na Igreja”, tendo sido orado pelo Padre António Ambona.
Estiveram presentes 9 casais e mais algumas pessoas, perfazendo um total de 24
membros da pastoral familiar. Na sexta-feira (dia 25), na Missa da comunidade, o Pároco Padre
Maurizio Fioravanti deu as boas vindas a todos os participantes. O encontro realizou-se num
ambiente de oração, reflexão e partilha. Nos trabalhos de grupo e plenários todos mostraram
grande interesse e participação, tendo chegado ás seguintes conclusões:
A família cristã é um projecto criado por Deus para viver segundo o plano de Amor: é uma
comunidade de Amor; Deve ser sal a terra e luz no mundo, dando testemunho de vida na
sociedade e na comunidade; A família crista, para ultrapassar todas as dificuldades, deve ter como
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alicerce 3 pedras: amor, diálogo e perdão; A família cristã é a Igreja doméstica unida em Jesus
Cristo e missionária transmissora de vida e de fé; Os pais, na sua missão educativa
e
Jornal da Diocese de Bafatá

evangelizadora, devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos; A família é a primeira escola
onde os filhos recebem a educação moral e religiosa; Na família, Nossa Senhora exerce um papel
de intercessora. Sempre está atenta e preocupada pela situação de cada família, como no milagre
das bodas de Caná.

DESTAQUE:
Ir,Lourdes retorna ao Brasil deixandodeixando-nos uma mensagem
Após, cinco anos na missão em Gabú, foi feito o reenvio da Ir. Maria de Lourdes Andrade
(Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento), à Província Nordeste do Brasil,
à qual ela pertence. Antes do seu retorno ao Brasil no dia 24 de Janeiro, Irmã Lourdes deixou as
seguintes palavras ao Balafon da Diocese:
“Vi e convivi com cristãos e com a comunidade local, além de um rebento novo de
crianças, jovens e adultos que pedem para serem cristãos e se esforçam para viver a comunhão
que une culturas diversas aos missionários; Agradeço o convívio, a alegria e o carinho de todos.
Foram momentos ricos que levarei por toda a minha vida. Agradeço ao Dom Pedro pela aceitação,
acolhida e escuta aos missionários e pelo entusiasmo com que conduz a Diocese. Agradeço ao
Pe.Gerard Meyer e todos os paroquianos da Paróquia Santa Isabel, onde me senti inserida nestes
últimos cinco anos de Guiné. A todos e a cada um, o meu agradecimento sincero pela
oportunidade que me proporcionaram de viver como irmã junto com minhas Irmãs. A festa de
despedida veio confirmar o carinho de todos. O mundo é pequeno onde o Amor é grande. Um
abençoado Ano de 2011 com votos de Paz e Bem para todos!”
Ir. Maria de Lourdes Andrade
10 Anos da Rádio
Rádio Sol Mansi
A Rádio Sol Mansi completou, no dia 14 de Fevereiro, 10 anos de existência, tendo iniciado
em Mansoa e ampliado posteriormente sua acção para Bissau e Bafatá. Ponto culminante dos
festejos foi o jantar no Salão da Paroquia São João Baptista de Bor, no sábado, dia 19 de
Fevereiro, que contou com as honrosa presença da Sra. Ministra da Presidência e Comunicação
Social, Maria Adiato Nandigna que expressou toda a sua estima pelos bons préstimos que a “Sol
Mansi” tem oferecido a toda a população guineense. Dom Pedro Zilli que representou os Bispo da
Guiné-Bissau, ao final da sua intervenção disse: “Em meu nome e em nome do Dom José
Câmnate, digo obrigado ao pessoal da Rádio que, com suas convicções cristãs, muçulmanas e
Religião Tradicional Africana trazem o melhor de si para o bem dos ouvintes. Permitam-me uma
menção especial aos correspondentes espalhados por todo o País. Trazem notícias, talvez
consideradas miúdas, mas que compõem o tecido social da Guiné-Bissau”. Dom Pedro disse
“obrigado ao Pe. Davide Sciocco, Director e fundador da Rádio. Todos conhecemos a sua luta
pelo bom êxito da Rádio Sol Mansi”.
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MOMENTO DE LAZER

O sujeito nunca havia viajado na vida. Ele não sabia o que era escada rolante, não
sabia o que era avião, não sabia o que era nada. Ele só sabia que tinha um radinho de
pilha na roça onde escutava as notícias do avanço tecnológico pelo mundo afora. De tanto
ouvir o radinho, ele resolveu conhecer Nova Iorque. Estava no primeiro andar do Empire
States Building quando viu a porta de um elevador pela primeira vez na vida. Seu filho, de
10 anos, estava tão despreparado quanto o pai.
- Pai, o que é isso?, perguntou o menino.
- Sei não, filho. Vamos ficar por aqui e observar pra ver o que acontece.
E ficaram espiando. Foi quando uma velhinha, velha velha, de cadeira de rodas e
com um cachorro fedorento entrou no elevador.
O pai e filho viram quando ela apertou um botão e a porta do elevador se fechou na
frente deles. Com espanto, eles observaram que os números iam piscando... 1, 2, 3, 4, 5,
cada vez mais depressa, 6, 7, 8, 12, 20, 32, 55, 129. E depois parou por alguns segundos.
De repente a luzinha começou de novo, de tras pra frente... 129, 128, 127, e foi ficando
mais rápido até chegar ao número 1. A porta do elevador se abre e, para espanto dos
dois, no lugar da velhinha aparece uma jovem loura, linda e cheia de saúde, que sai do
elevador rapidamente em seus patins e com um lindo cachorro no colo.
O sujeito nem consegue acreditar. "Que maravilha de tecnologia!", ele pensa.
E sem hesitação, ele olha para seu filho e diz:
- Menino, vai buscar sua mãe agora mesmo !

Aquela mulher tremendamente chata leva o marido ao médico:
- O que o senhor está sentindo? - pergunta o médico, dirigindo-se ao marido.
- Eu...
- Doutor - interrompe a mulher. - O meu marido não come direito, sente vertigens,
dores de cabeça...
- Há quanto tempo, o senhor sente-se assim?
- Bem, deve...
- Já faz quase dois meses - torna a mulher. - É que ele não é de ficar reclamando
muito e...
- Quantos anos o senhor tem?
- Cin...
- Vai fazer cinqüenta e cinco mês que vem - completa a mulher.
Terminada a consulta, o médico escreve a receita, vira a mulher e diz:
- O seu marido precisa de sossego absoluto. Estou lhe receitando uma caixa de
soníferos!
- E ele tem que tomar quando, doutor?
- Não é para ele... é para a senhora!
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APONTAMENTOS : MARÇO 2011-JUNHO 2011
02 de Março: Bissau: Conselho de Administração da Cáritas Guiné-Bissau
02 a 05 de Março: Nhabijão: Criação de porcos
07 de Março: Bambadinca: Reunião Sector Pastoral Leste
08 a 11 de Março: Dom Pedro visita Bedanda, Caboxangue, São Francisco da Floresta
10 e 11 de Março: Empada: Visita do Conselho de Educação
15 e 16 de Março: Bolama: Visita do Conselho de Educação
21 de Março: Bafatá: Comissão Justiça e Paz
21 a 23 de Março: Bafatá: Fórum do Conselho de Educação
22 de Março: Bissau: Bispos encontram Comissões da Juventude
23 a 26 de Março: Nhabijão: Criação de Galinhas
24 e 25 de Março: Bafatá: reunião clero diocesano de Bafatá
25 a 27 de Março: N’Dame: Dom Pedro retiro seminaristas
26 e 27 de Março: Buba: Comissão Família: Encontra famílias de Buba e Empada
30 e 31 de Março: Cacine e Cafal: visita Dom Pedro com Superior OMI
30 de Março a 03 de Abril: Nhabijão: Apicultura
01 a 04 de Abril: Gabú: Dom Pedro visita pastoral
05 a 08 de Abril: Cafal, Caboxangue, São francisco da Floresta e Bedanda: Visita da Comissão
de Educação
05 a 10 de Abril: Guiné: Visita de Pe.Noel Samaké, Secretário executivo da Fundação João
Paulo II
06 a 09 de Abril: Nhabijão: Transformação de fruta: Caju
08 a 10 de Abril: N’Dame: Comissão vida Consagrada: Vida consagrada em Missão para
Junioristas e Professos Temporários.
09 de Abril: Catió: Votos Perpétuos Ir.Margaret Nandjala
25 de Abril (Segunda-Feira de Páscoa): Local a designar: Comissão Vida Consagrada: Saída
comunitária, Convivência de Vida para Junioristas e
Professos Temporários.
25 e 26 de Abril: Nhabijon: Encontro com jovens da Diocese de Bafatá e Bissau, sobre drogas.
26 a 28 de Abril: Bafatá: Vista do Conselho de Educação às escolas de Bafatá.
28 de Abril: Bafatá: Encontro do Clero Diocesano das duas dioceses.
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30 e 31 de Abril: Bedanda ou Caboxangue: Comissão Família: Encontro famílias Catió, Bedanda,
Caboxangue, S. Francisco e Cafal.
30 de Abril a 14 de Maio: Nhabijon: Visita de Maurizio Mazzoleni, Coordenador do ALP.
01 de Maio: Bambadinca: Crismas.
02 de Maio: Bafatá: Secretariado Pastoral.
02 a 22 de Maio: Lisboa: Viagem de Dom Pedro.
05 e 06 de Maio: Tite: Visita do Conselho de Educação.
06 a 08 de Maio: Bafatá: Fórum Interdiocesano dos jovens católicos
11 de Maio: Bambadinca: Visita do Conselho de Educação
11 e 12 de Maio: N’Dame: Reunião dos padres recém-ordenados
11 a 13 de Maio: Bafatá: Seminário Diocesano de Liturgia
11 a 14 de Maio: Nhabijão: Transformação de fruta, mango
13 e 14 de Maio: Bafatá: Peregrinação à Geba
17 a 19 de Maio: Bissau: Assembléia Caritas Guiné-Bissau
21 de Maio: Lisboa: Beatificação da Ir.Maria Clara do Menino Jesus, fundadora da Congregação
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição.
21 e 22 de Maio: Bissau: Jornada da Juventude Católica
23 de Maio: Buba: Visita do Conselho de Educação
24 a 26 de Maio: Catió: Visita do Conselho de educação
25 a 28 de Maio: Nhabijão: Associativismo
27 e 28 de Maio: N’Dame: Comissão vida Consagrada: Encontro de Confraternização para
Junioristas e Professos Temporários.
28 de Maio: Bambadinca: Ordenação Sacerdotal Maio da Silva
01 de Junho: Buba: Reunião do Sector Pastoral Sul
02 de Junho: Bissau: Conselho Administração Caritas Guiné-Bissau
04 de Junho: Madina (Empada): Sacramentos
08 a 12 de Junho: Nhabijão: Apicultura
10 a 12 de Junho: Bolama: Inaugurações, Crismas
26 de Junho: Pitché: Inauguração Capela São Paulo.
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ANIVERSARIANTES: MARÇO DE 2011-JUNHO DE 2011
03 DE MARÇO – PE.LUCIO BRENTENGANI, BAFATÁ
12 DE MARÇO – PE.MAURICIO FIORAVANTI, CATIÓ
18 DE MARÇO – PE.JOSÉ BERGESIO, TITE
19 DE MARÇO – IR.MARIA GORETTI MARTINES, BAMBADINCA
19 DE MARÇO – PE.ANTONIO AMBONA, BUBA
20 DE MARÇO – PE.JORGE CARLOS SOARES, BOLAMA
16 DE ABRIL– IR.MARCELINE ASILIKWA, CATIÓ
19 DE ABRIL – PE.ABRAÃO AMBESSUM SAMBU, BAFATÁ
24 DE ABRIL– SILVIA DARGENGO, NHABIJON
03 DE MAIO – PE.ALBERTO GOMES, BAFATÁ
04 DE MAIO – IR.ODILIAH IMBULA SENGU, CATIÓ
04 DE MAIO – PE.LUCIO ESPINDOLA DOS SANTOS, EMPADA
04 DE MAIO – IR.MARIA MONICA FERNANDES, TITE
21 DE MAIO – IR.MILANKA MALAN SAMBÚ, BUBA
23 DE MAIO – CRISTINA ROSA OLIVEIRA DA COSTA, BAMBADINCA
28 DE MAIO – IR.MARGARET NADJALA, CATIÓ
30 DE MAIO – DIÁCONO MAIO DA SILVA, EMPADA
23 DE JUNHO - FR.RINO FURLATO, CABOXANGUE
29 DE JUNHO – IR.ANA LUCIA DOS SANTOS, CONTUBOEL
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