BALAFON DA DIOCESE
Número 20

Março e Abril de 2011

PALAVRA DO BISPO
Caros amigos diocesanos, benfeitores,
eis o número 20 do Balafon da Diocese que cobriu os meses de Março e Abril de
2011. Continuamos enviando o Balafon ao site www.diocese.gbissau.org; Muito obrigado
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.
O empenho da Irmã Lourdes Lima Fernandes como Secretária-Geral da Cáritas
Guiné-Bissau foi grande. Ela trabalhou muito para que a Cáritas pudesse responder
sempre mais e melhor a sua vocação de serviço ao povo guineense nas pessoas dos
mais carenciados. Com a Irmã Lourdes, um especial agradecimento a todos os
missionários que não poupam esforços em vista do bem da Igreja e do povo da GuinéBissau.
Desejo a Pe. Domingos Binhague, novo Secretário-Geral da Cáritas, a continuação
de uma boa obra caritativa. Que ele continue a servir Jesus nos mais pobres.
Fiquei muito contente pelo como correu a 3º Assembléia da Diocese de Bafatá no fim
de Fevereiro e início de Março. Para além das conclusões e propostas, estou certo de que
crescemos na comunhão, no sentido de pertença a uma Igreja diocesana e no espírito
missionário.
A reunião do clero diocesano de Bafatá foi um momento especial da graça de Deus.
Sacerdotes e Bispo fizemos um bom caminho como irmãos de um presbitério. Tocamos
pontos fundamentais para avançar no nosso ser família que quer crescer na comunhão
com Deus e levar mais pessoas a esta mesma comunhão.
O empenho das Missionárias da Imaculada e do Centro Missionário de Verona em
Cafal traz-me uma profunda alegria, pois a ocasião de maior encontro com Evangelho
está mesmo bem perspectivada para aquela região do Cubucaré. A este empenho, ajuntese a possibilidade da ida para Cacine dos Oblatos de Maria Imaculada. As Irmãs estando
em Cafal e os padres em Cacine, não tenho dúvidas de que se poderá fazer um
maravilhoso trabalho missionário em toda aquela área do Sul.
Que Deus abençoe a Irmã Margareth de Catió na vivência dos seus votos perpétuos.
Abençoe a “Casa de Acolhimento Bambaram” de Bor. Abençoe a Diocese de Bafatá nos
seus 10 anos de criação. Que Ele abençoe o meu episcopado. Também lá se foram 10
anos de nomeação.

Com minha saudação,
Dom Pedro Zilli

Bafatá, 01 de Maio de 2011
Na Beatificação do Papa João Paulo II
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NOTÍCIAS DA DIOCESE
MARÇO 11
1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CARITAS GUINÉ-BISSAU E DESPEDIDA DA IRMÃ
LOURDES
No dia 02 de Março, o Conselho de Administração da Caritas Guiné-Bissau, realizou mais
uma reunião. Este foi o último acto oficial da Irmã Lourdes Lima, Serva de Nossa Senhora de
Fátima, na função de Secretária-Geral. A seguir à reunião, nos recintos da Caritas, foi oferecido
um fraterno almoço à Irmã Lourdes, amigos e parceiros com quem ela colaborou nos quase três
anos em que esteve à frente da Instituição Católica. Dom Pedro Zilli, Presidente da Caritas,
entregou-lhe um “Diploma de Mérito”, datado de 02 de Março, com as seguintes palavras: “A
Caritas Guiné-Bissau concede estes Diploma de Mérito à Irmã Lourdes Lima pelo seu
desempenho no exercício das funções de Secretária-Geral, durante o período de 2008 a 2011”.
Em entrevista ao Blog www.igrejadebissau.blogspot.com, Irmã Lourdes declarou:
“Tentamos dar uma visão abrangente da realidade social, entendendo que as questões sociais
estão interligadas”. Sublinhou que "os instrumentos de trabalho, os documentos e procedimentos,
de que a Cáritas hoje dispõe faziam muita falta". Segundo o Blog, ela “não escondeu o desafio da
sustentabilidade para operacionalizar a Caridade Cristã, ainda débil nas comunidades”. Irmã
Lourdes deixou a Guiné-Bissau para assumir um novo serviço nas missões de Angola.
2. 3ª ASSEMBLÉIA DIOCESANA DE BAFATÁ
De 28 de Fevereiro a 03 de Março, a diocese de Bafatá realizou no Centro de
Espiritualidade de N’Dame, a sua 3ª Assembléia Diocesana. A citação bíblica que deu origem ao
tema da Assembléia, foi tirada da Primeira Carta aos Coríntios “Num só Espírito, fomos todos
baptizados para formar um só corpo” (1 Cor 12,4-13). No contexto da celebração dos 10 anos de
criação da Diocese, foi realçada a importância da comunhão eclesial: todos (bispo, padres, irmãs e
leigos) foram convidados a pôr em comum os dons que cada qual recebeu do Espírito Santo, para
edificar a Igreja e a sociedade. Na abertura da Assembléia, Dom Pedro Zilli exortou a todos no
sentido de se rever os avanços feitos pela diocese nestes 10 anos de vida, assim com os avanços
a serem feitos nos próximos anos. Encorajou a todos, dizendo que “é preciso que tenhamos o
mesmo ardor missionário dos cristãos da primeira hora”. Em seguida propôs esta reflexão: “qual
rosto a nossa diocese, as nossas paróquias devem ter? – o rosto de Jesus Cristo, para que assim
o evangelho possa chegar ao coração das pessoas”. Sublinhe-se que a Catequese foi tida a
grande prioridade para a Diocese no seu serviço ao Senhor e aos irmãos. Além das três
Assembléias Diocesanas, Bafatá já fez, nestes dez anos, três Encontros Diocesanos de Reflexão
e um Estágio Diocesano.
3. SEGUNDA REUNIÃO DO SECTOR PASTORAL LESTE, ANO PASTORAL 2010/2011
No dia 07 de Março, teve lugar no salão da casa dos padres de Bambadinca, a segunda
reunião do Sector Pastoral Leste. Iniciou-se com a Santa Missa presidida pelo Pe. Avito.
Estiveram presentes 18 membros que fazem parte das Comissões Sectoriais. Foram tratados os
seguintes pontos: Leitura da Acta da reunião anterior, balanço das actividades desenvolvidas,
planeamento da Peregrinação a Geba e diversos.
Pe.Abraão A. Sambú, Delegado Pastoral, fez a abertura da reunião revendo o que se fez a
nível do sector, o que foi realizado e o que ficou a desejar. Com a excepção do responsável da
Inculturação, todos os responsáveis das diferentes áreas pastorais apresentaram as actividades
realizadas e as que faltam desenvolver. O balanço feito foi positivo. Os presentes salientaram que
Pe. Alberto Gomes, coordenador da Comissão de Inculturação deve propor um tema concreto
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para a formação. Foi dito que se deve empenhar muito na pastoral vocacional ao nível das
paróquias/comunidades. Recomendou-se fortemente a criação das Cáritas paroquiais. Se for
preciso um conselho da Cáritas para cada paróquia, inclusive a pastoral social.
Criou-se uma comissão composta de duas irmãs e dois padres para o estágio de
catequistas ao nível do Sector em Nhabijão a ter lugar nos dias 16 e 17 de Julho. Foi criada a
Comissão organizadora da Peregrinação à Geba. Recomendou-se muito sobre a necessidade de
se sensibilizar ou catequizar os jovens para evitar o álcool durante a marcha nocturna da referida
peregrinação. Foi programada uma celebração penitencial na Sé Catedral de Bafatá antes da
marcha. O encontro terminou com um almoço de confraternização às 13h00.
4.
DOM PEDRO ABRE QUARESMA EM BEDANDA, VISITA CABOXANGUE E SÃO
FRANCISCO DA FLORESTA
Nos dias 09, 10 e 11 de Março, Dom Pedro esteve visitando as missões de Bedanda,
Caboxangue e São Francisco da Floresta para iniciar a Quaresma naquela porção da diocese. No
dia 09 (Quarta-feira de cinzas), Dom Pedro animou uma manhã de retiro para a comunidade de
Bedanda que incluía também um grupo de São Francisco da Floresta. No retiro, insistiu sobre a
importância do cultivo da fé. “A fé, diz Dom Pedro, é como uma planta que nasce, mas que precisa
ser regada, cuidada com carinho. A fé deve ser cultivada”. Sublinhou que o cultivo da fé se
concretizará na Quaresma, através da caridade, da oração, do jejum, da escuta da palavra de
Deus, da participação na Santa Missa, do sacramento da confissão. Depois do retiro, ele esteve
disponível para as confissões. Às 19,30 horas, foi celebrada a Santa Missa com a distribuição das
cinzas. Na missa, nosso bispo voltou a exortar a comunidade sobre a importância do cultivo da fé
através da vivencia de toda a espiritualidade quaresmal como referido no retiro. Voltou a
parabenizar as irmãs Franciscanas de Cristo Rei pelos 25 anos de presença em Bedanda,
celebrados no dia 06 de Janeiro. Agradeceu-as pelo grande amor com que se dedicaram à missão
nestes 25 anos. Agradeceu igualmente aos benfeitores e parentes das irmãs. Disse que “sem
eles, a missão de Bedanda não seria o que hoje é”. Na manhã do dia 10, Dom Pedro seguiu para
Caboxangue, onde encontrou os Frei António e Benvenuto. À tarde visitou a “Escola Sambu” para
cumprimentar o Director Luís N’Canha. À noite celebrou a Eucaristia que contou com a presença
de alguns adultos e um bom grupo de jovens e crianças, animados por um simpático grupo coral.
Na manhã do dia 11 (sexta-feira), seguiu para São Francisco da Floresta e Santa Clara:
cumprimentou o pessoal que se ocupa da transformação da castanha de cajú e fez um momento
de oração com este mesmo pessoal preparando-os para a vivencia mais intensa da Quaresma. A
seguir a este encontro, retornou para Bafatá.
5. INAUGURAÇÃO QUINHAMEL
No domingo, dia 13 de Março, em Quinhamel, os Escuteiros da Guiné-Bissau estavam em
festa. Neste dia, foi inaugurada a infra-estrutura de acolhimento no Campo de Formação Escutista
naquela mesma cidade. Trata-se de um conjunto de cerca de 36 balneários e um Salão Multi-Uso
no Campo de Formação. A obra foi financiada pela associação italiana “Solidarietà Umana” e é
calculada em cerca de € 84.000.00 Euros. O evento acolheu cerca de 600 escuteiros dos 12
agrupamentos inscritos no Corpo Nacional de Escutas da Guiné-Bissau. O acto da inauguração
contou com a presença de altas personalidades do Estado guineense e bem como autoridades
eclesiásticas locais. (Cf. blog: www.igrejadebissau.blogspot.com) Dom Pedro foi quem presidiu a
inauguração. Uma placa comemorativa foi afixada à entrada da nova estrutura. Tal placa continha
os seguintes dizeres: “No dia 13.03.2011, o Bispo de Bafatá D. Carlos Pedro Zilli, na presença do
Presidente da ‘Associazione Solidarietà Umana’, Serafini Gianfranco, procedeu à inauguração do
balneário do campo-escola ‘Dom Settimio Arthuro Ferrazzetta’”

3

JORNAL DA DIOCESE DE BAFATÁ

6. COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ
No dia 21 de Março, a Diocese de Bafatá recebeu a visita do Abbé Alphonse Seck, Vigário
Geral da Diocese de Dakar e Secretário Executivo da Comissão Inter-territorial Justiça e Paz. Com
ele, fez-se presente o Frei Michael Daniels, Coordenador da Comissão Interdiocesana Justiça e
Paz da Igreja da Guiné-Bissau. Participaram da reunião 18 pessoas provenientes da Bafatá,
Bambadinca, Buba, Catió, Contuboel e Gabu. Na reunião, algumas questões foram formuladas:
“O que existe nas paróquias e missões a nível de Justiça e Paz?” “Como animar nosso trabalho de
justiça e paz, a partir da nossa realidade de paróquias e missões pequenas e com poucos leigos
empenhados?” Foi sublinhada a importância da Comissão Inter-territorial da Conferencia
Episcopal, apoiada pelo CRS (Catolic Relief Service), que actua no Senegal e Guiné-Bissau cujo
presidente é Dom José Câmnate, Bispo de Bissau. Foi ressaltado que, infelizmente, há injustiças
por toda parte: nas tabancas, nas escolas, nas famílias, nas cidades maiores. Daí que a Comissão
Justiça e Paz deve actuar no terreno, sem exageradas preocupações estruturais. Foi dito que a
questão da terra esconde os maiores conflitos e as maiores injustiças. Abbé Alphonse sintetizou
as actividades da Comissão Justiça e Paz: oferecer formação, sobretudo para os membros de dita
comissão; Advocacia sobre questões de terra: informação, educação e comunicação; visitas
domiciliares (falar com pessoas influentes); emissões radiofónicas; expressões artísticas; temas
ecuménicos, inter-religiosos e inter étnicos; valorizar mais Jornada Mundial da Paz. Abbé
Alphonse aconselha a criação da Comissão Justiça e Paz na Diocese de Bafatá. Seriam duas
comissões (a de Bissau e de Bafatá) trabalhando em “profunda sintonia”.
7. FÓRUM DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO
Realizou-se nos dias 21 a 23 de Março no salão da cúria diocesana de Bafatá, o primeiro
Fórum do Conselho da Educação do ano de 2011. Foram discutidos os seguintes pontos: situação
das escolas das missões; apresentação dos relatórios por escola, referentes à primeira visita de
acompanhamento; apresentação e discussão das sugestões para alteração no Manual de
Procedimento; avaliação do trabalho da Comissão de Ensino; formação para o preenchimento de
alguns instrumentos do Manual de Procedimento e monitorização liderado pela FEC, na pessoa do
Simão e Gustavo.
Todos os membros do Conselheiro estiveram presentes: Silvestre Fernandes, José António
Sucuma, Mário Na Canlé, Irmã Ana Lúcia e Luís Costa que lideraram o Fórum.
8. REUNIÃO CLERO DIOCESANO DE BAFATÁ
Nos dias 24 e 25 de Março, o clero diocesano de Bafatá reuniu-se na Cúria Diocesana, sob
orientação do Dom Pedro Zilli. Estiveram presentes o Vigário Geral da Diocese Padre Luca
Pedretti, o Ecónomo da Diocese Padre Lúcio Brentegani e todos os sacerdotes diocesanos, com a
excepção dos Padres Domingos da Fonseca e Augusto Mutna que se encontram no estrangeiro
por motivos de estudo. A ordem do trabalho foi o seguinte: Situação dos Padres Diocesanos nas
Paróquias; Vida comunitária pastoral; Opus Securitatis, saúde, casa dos Padres idosos; Situação
económica do Clero local e das Paróquias onde vivem; Diocese à procura dos meios de
rendimento; Espiritualidade dos Padres Diocesanos (retiros, exercícios espirituais).
Dom Pedro, na abertura da reunião, agradeceu a presença de todos, desejando-lhes um
bom trabalho. Mostrou a sua alegria pelo encontro que se realiza pela primeira vez na sua
Diocese, e no momento em que a Diocese festeja os seus dez anos da sua criação. Dom Pedro
disse “que o facto de os sacerdotes diocesanos de Bafatá se encontrarem frequentemente com os
sacerdotes diocesanos de Bissau, não pode substituir o encontro deles com seu bispo”. Ponto
forte do encontro foi a criação de uma comissão de padres diocesanos para o acompanhamento
das paróquias confiadas do clero local. Tal comissão que compreenderá três âmbitos: formação,
construção e reestruturação e meios de transportes conta com os seguintes membros: Padre
Jorge Carlos Soares (Bolama), Padre Lúcio Brentegani (São Daniel Comboni); Padre Admir
Cristiano Barreiro (Nª Sª da Graça); Padre António Ambona (Buba); a referida comissão tem como
coordenador Padre Lúcio Brentegani. Foi dada a palavra ao padre Jeferson Batista da Cruz, da
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Arquidiocese de Maringá (Sul do Brasil) que veio à Guiné acompanhado pela Sra. Miriam
Fagundes. Pe. Jeferson falou da sua experiência como Pároco, mostrou-se alegre pela sua vinda
e experiência na Guiné-Bissau que acontece pela primeira vez. Disse que “constatou que os
padres desta Igreja enfrentam várias dificuldades, e vai voltar com a esperança de que haverá
uma resposta seja ela de auxílio com pessoal ou financeiro para ajudar a nossa Igreja”. O próximo
encontro do clero diocesano de Bafatá ficou marcado para os dias 12 e 13 do mês de Outubro.
9. RETIRO SEMINARISTAS MAIORES
Nos dias 25 a 27 de Março (sexta a domingo), Dom Pedro Zilli orientou, no Centro de
Espiritualidade de N’Dame, o retiro quaresmal dos seminaristas maiores das Dioceses de Bissau e
Bafatá. Dom Pedro reflectiu com eles alguns textos bíblicos que revelam o Deus misericórdia; a
Quaresma; “A cruz, exemplo de todas as virtudes”, a partir das palavras de São Tomás de Aquino;
a Oração do Pai-Nosso. No domingo, Dom Pedro presidiu a Missa da Comunidade de N’Dame
animada pelos seminaristas. Os seminaristas disseram ter ficado contentes com a presença do
Bispo, “não tanto sob o ponto de vista do privilégio, mas sob o aspecto da fé, da comunhão
eclesial”. Agradeceram a “presença e disponibilidade do Dom Pedro” em estar com eles.
10. VISITA DOS OBLATOS A CACINE
Nos dias 30 e 31 de Março (Quarta e Quinta-Feira), Dom Pedro acompanhou o Pe.
Giuseppe Giordano, Superior Provincial dos Oblatos de Maria Imaculada, à cidade de Cacine.
Com o Pe. Giordano estavam o Padre Carlos Andolfi e o Diácono Daniel de Farim. A finalidade da
visita dos Oblatos a Cacine era conhecer a sua realidade e estudar a possibilidade da abertura de
uma comunidade naquela parte do Sul. Encontraram membros da pequena comunidade cristã, as
autoridades locais nas pessoas do Administrador, do Régulo, professores, alunos e população.
Ficaram sensibilizados com a necessidade de uma maior presença da Igreja naquele ambiente
que, no passado conheceu uma mais frequente actuação dos missionários. Em Cacine, Dom
Pedro e os Oblatos encontraram um grupo das Missionárias da Imaculada que já conhecia melhor
a vida daquele povo. Com elas, seguiram para Cafal. Lá se reuniram com representantes da
população local. Segundo dados estatísticos de 2010, o Sector de Cacine conta com 11.127
pessoas e 47 tabancas.

ABRIL 11
11. VISITA PASTORAL GABÚ
Sob o lema “Kristu i nó lus” (Cristo é nossa luz), nos dias 01 a 04 de Abril (Sexta a
Segunda-Feira), Dom Pedro realizou sua visita pastoral à Paróquia Santa Isabel de Gabú. Na
Sexta-Feira, em companhia do Pe. Gérard Meyer, ele esteve em Pitche para a celebração da
Missa e o rito de acolhimento de 21 pre-catecúmenos na Igreja. No início da Missa, o Sr. Aladje
Noba, Administrador de Pitche, proferiu umas palavras de “bem-vindo” ao Bispo. A seguir à Missa,
encontrou a comunidade de Pitche que lhe pediu padres. Pediu irmãs para acompanhamento das
mulheres. Pitche, que agora tem uma capela dedicada a São Paulo, um salão para reuniões, um
quarto para os missionários, ficou muito contente com a visita do Bispo. À tarde, Dom Pedro
visitou os muçulmanos reunidos para a oração. Em Gabú, encontrou os catequizandos, os
catequistas, o padre, seminarista, irmãs e leiga missionária, o conselho paroquial, os
vocacionados, os jovens e adolescentes, as famílias e as autoridades locais. Na missa do
domingo presidiu o rito do 2º Escrutínio para o grupo dos que receberiam o Baptismo na Vigília
Pascal. Na tarde do domingo, visitou a comunidade de Sonaco, onde celebrou a Santa Missa e
presidiu o rito do 2º Escrutínio. Na segunda-feira de manhã (dia 04 de Abril) fez o lançamento da
primeira pedra da capela Santa Clara no bairro Cabo-Verde em Gabú. Dom Pedro diz ter ficado
contente com o “bom testemunho de vida cristã da paróquia Santa Isabel no meio de um ambiente
muito muçulmanizado”.
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12. REUNIÃO SECTOR PASTORAL SUL
No dia 7 de Abril, houve em Buba, a reunião do Sector Pastoral Sul. Os padres, as irmãs e
os leigos presentes discutiram diferentes assuntos da ordem do dia. A questão que teve maior
espaço na discussão foi a do Baptismo das crianças. Os presentes analisaram o Directório
Catequético sobre a Iniciação Cristã das crianças e dos adolescentes em comparação com
algumas situações pastorais particulares que frequentemente se encontram nas paróquias. Foram
salientados diferentes aspectos ainda não muito claros que precisam de um maior cuidado: as
reais garantias de uma educação cristã das crianças, a situação dos meninos em criação, a
responsabilidade educativa e o papel dos pais e dos tios nos diferentes contextos balanta, fula,
mandinga, etc...! O segundo assunto tratado na reunião foi o da pastoral vocacional. Confirmou-se
a necessidade de formar grupo vocacional paroquial com o objectivo específico de orientar os
adolescentes e os jovens que manifestam o desejo de se consagrarem a Deus como padres,
irmãs ou leigos consagrados. Em geral, os presentes expressaram a preocupação que toda a
pastoral da juventude tenha uma orientação vocacional para ajudar os jovens a descobrir o seu
lugar no projecto de Deus.
13. VISITA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO FJPIIS
De 05 a 10 de Abril (Terça-feira a Domingo), a Guiné-Bissau teve a alegria de receber a
visita do Secretário-Executivo da Fundação João Paulo II para o Sahel, Abbé Noel Samaké. Para
a sua permanência na Guiné, foram previstas visitas ao Centro de Espiritualidade de N’Dame,
Seminário Maior, Casa de Acolhimento “Bambaran” em Bor, Projecto “Nó kume Sabi” de Cacheu,
Leprosario de Cumura e Hospital Pediátrico de Bor, Campossa, Casa das Mães e Cúria de
Bafatá, Nhabijão, CIFAP de Bula, Bissorã. Dom Pedro Zilli, Presidente da Caritas Guiné-Bissau e
Pe. Domingos Binhague, Secretário-geral se reuniram com o Abbé, onde a sua preocupação
maior era ver a questão dos projectos já aprovados há dois anos, mas que por falta de maior
documentação não podiam receber o dinheiro estanciado. São os chamados projectos aprovados
com “acordo condicional”. Sublinhou o facto de termos de estar mais atentos no que se refere ao
acompanhamento dos projectos da Fundação João Paulo II para o Sahel.
14. SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA LÍDERES DE COMUNIDADE
Nos dias 08 a 10 do mês de Abril de 2011, realizou-se um Seminário de Capacitação dos
líderes das Comunidades rurais na Missão Católica “Nossa Senhora da Graça” de Bafatá que
fazem parte dessa paróquia. Nesse seminário participaram 18 líderes vindos das seguintes
tabancas: Mancafó, Sintchan Simão, Saren Djobo, Djanha, Ponta Braima, Ponta Subana, Sintchan
Burré, Geba, Sintchan Sutu, Sintchan Djao, Cossé e Dembadje. O tema tratado foi: “A História da
Salvação, começando pela criação do mundo, introdução à Bíblia, sentido do pecado original, os
patriarcas e os mandamentos da lei de Deus”. O Pároco, Pe. Abraão A. Sambu disse que “todos
ficaram encantados da forma como foi organizado esse encontro formativo. Não escondendo a
alegria, pediram que, se for possível, este tipo de encontro poderia repetir-se três vezes por ano.
Ainda manifestaram a vontade de ir transmitir aos elementos de suas respectivas comunidades
tudo o que aproveitaram nesse seminário”.
15. VOTOS PERPÉTUOS IRMÃ MARGARET
No Sábado, dia 09 de Abril, Catió estava de festa por causa Profissão Perpétua da Irmã
Margaret Nanjala Mang’oli das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Na homilia, Dom Pedro,
que presidiu à celebração, sublinhou a importância dos 75 anos de aprovação pontifícia e da
Constituição da Irmãs Beneditinas, como também dos 75 anos da ida do primeiro grupo de 07
irmãs ao Brasil. Agradeceu a presença da Superiora Provincial, Irmã Bárbara Cristina Ferreira
Britto. A Irmã Margaret escolheu como lema para a sua vida consagrada as palavras tão bonitas
de Maria: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”(Lc.1,38). Dom
Pedro convidou a comunidade a rezar pela Irmã Margaret “para que ela possa bem cumprir sua
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missão de consagrada, imitando Maria. Que ela leve sua missão de caridade para muitos irmãos.
Que leve Jesus aos irmãos como Maria levou-o a Isabel”. Nas suas palavras de agradecimento,
entre outros, a Irmã Margaret disse: “Agradeço a minha família que me deu todo o apoio de base,
de amar, partilhar, respeitar e de conviver. Agradeço a Congregação Beneditina que me acolheu
com a dimensão de iniciar uma vida diferente da fé, que é o renascimento, e todos aqueles que
fizeram parte da minha caminhada religiosa até o momento presente” (Ver “Destaques”).
16. DOM ILDO FORTES, BISPO DE MINDELO
Os dias 03, 09 e 10 de Abril foram dias de festa para as Igrejas de Cabo Verde e de
Lisboa. No domingo, dia 03, Dom Hildo Fortes, do Clero da Arquidiocese de Lisboa, foi ordenado
bispo nesta mesma cidade pelo Cardeal Dom José Policarpo. No sábado, dia 09, Dom Hildo
tomou posse da sua Diocese de Mindelo e no domingo, dia 10, celebrou sua primeira missa junto
aos seus diocesanos e tantos amigos. Dom Hildo sucede a Dom Arlindo Gomes Furtado que já
assumiu a Diocese de Santiago de Cabo-Verde. O Bispo de Bissau, Dom José Camnate e o Pe.
Luca Pedretti, Vigário Geral de Bafatá, acompanharam o evento levando a solidariedade da
comunidade Católica da Guiné-Bissau.
17. NHABIJÃO: FALECIMENTO DO SR. GIUSEPPE
O Sr. Giuseppe Zammitti da Associação Leigos PIME (ALP), que chegou para o Centro
“Feira das Possibilidades” de Nhabijão, no dia 22 de Janeiro, faleceu em Nhabijão, na terça-feira,
05 de Abril, de maneira repentina. Ele veio para uma experiência de missionário leigo do P.I.M.E.,
na missão daquele Centro de Nhabijão. Ele vivia em comunidade com Sílvia Dardengo e Enrico
Pietroboni, ambos do ALP. No dia 07 de Abril Dom Pedro escreveu aos familiares de Giuseppe
dando-lhes condolências e assegurando-lhes sua proximidade através da oração. Na carta, a um
determinado momento, disse: “Nhabijão e sua gente tinham se tornado para Giuseppe uma
segunda família. Mas também ele, juntamente com Sílvia e Enrico, havia sido adoptado pelas
pessoas do bairro”. No mesmo dia 07 de Abril, Dom Pedro presidiu à celebração da missa pela
sua alma na Missão de Bambadinca. Giuseppe nasceu na Sardegna (ilha do sul da Itália) mas
vivia em Genova, norte daquele País. Tinha 62 anos de idade, de profissão artesão já
aposentados. Ele foi sepultado no dia 14 de Abril na Itália.
18. LUANDA, ENCONTRO SOBRE A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS EM AFRICA
Nos dias 11 a 15 de Abril, realizou-se em Luanda, capital de Angola, o primeiro encontro
apoiado pelo CRS (Catolic Relief Service) com os representantes das Igrejas Lusófonas africanas,
onde se discutiu sobre a problemática da resolução dos conflitos em África. No encontro estiveram
presentes os representantes das Igrejas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e
São Tomé e Príncipe. Representando a nossa Igreja local, estiveram Fr.Michel Daniels, pároco de
Nossa Senhora da Candelária e coordenador da Comissão Interdiocesana de Justiça e Paz e Pe.
Francisco Fernandes da Paróquia de Santa Cruz de Buba. O encontro teve o seu início com
abertura oficial feita pelo presidente da Comissão de Justiça e Paz de Angola, Dom Jaka. Durante
os trabalhos, vários assuntos foram discutidos, entre os quais sublinhe-se: a necessidade da
criação da comissão justiça e paz nas comunidades e paróquias dado que esta comissão não
actua só em resolver os conflitos abertos, mas trabalha também na prevenção dos conflitos; os
mecanismos ou os caminhos que devem ser percorridos na resolução dos conflitos latentes; Foi
dito que “a paz não significa só a ausência da guerra ou o calor das armas, mas o Shalom vai
muito mais além disso, é a tranquilidade e a boa disposição interior consigo mesmo, com Deus e
com o irmão”. Salientou-se “a necessidade de trabalharmos todos na construção dessa virtude,
aliás esta é a vocação da Igreja e o seu modo de ser”. No fim dos trabalhos, os participantes
comprometeram-se em trabalhar na construção da Paz e Justiça entre os homens.
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19. VERONA RETORNA A CAFAL
Três enviados do Centro Missionário de Verona estiveram em Cafal, de 02 a 16 de Abril, para
alguns trabalhos de manutenção da casa que, por 18 anos, de Janeiro de 1985 a Dezembro de
2002, foi habitada pelos leigos voluntários enviados por aquele Centro Missionário e empenhados
em actividades de promoção humana e testemunho evangélico. Há um ano a casa é lugar da
primeira comunidade das Missionarias da Imaculada (PIME) na Diocese de Bafatá. Giovanni,
Giorgio e Giuliano disseram de terem sido “muito bem acolhidos pelos balantas e nalús do bairro”.
Conseguiram realizar algumas intervenções nas instalações eléctrica e hidráulica. “Tais melhorias
permitirão às irmãs uma permanência a Cafal com suficiente serenidade”, dizem eles.
Sublinharam que, infelizmente, a estrada é muito difícil. Basta pensar que para fazer 60
quilómetros, de Guileje a Cafal, com a Hilux, são necessárias 03 horas. Tal situação faz com que
tudo se torne mais difícil e a Cafal é necessário que se seja totalmente autónomos e autosuficientes. Nossos três amigos concluem dizendo: “Estamos certos porém de que as irmãs, além
de se sentiram acolhidas pela gente do sul Cubucaré, poderão contar com o constante apoio de
Verona e de todos quantos estiveram em Cafal nos anos passados”.
20. INAUGURAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BABARAN EM BOR
“Era um sonho, agora é realidade!” Assim definiu o Promotor do Projeto Bambaran, Padre
Antonio Mastri iniciando seu discurso na cerimônia de inauguração da Casa de Acolhimento
Bambaran, realizada no dia 16 de abril em Bor. A estrutura que data de 1936, já abrigou o Antigo
Asilo da Infância Desvalida de Bor, com a presença das Irmãs Hospitaleiras, e funcionou até 1974,
quando foi confiscado pelo Estado. Em 2007 os “Amici Del Terzo Mondo” iniciaram sua
recuperação, transformando-o na casa que hoje poderá abrigar até 100 crianças de 0 a 12 anos
de idade de ambos os sexos. A cerimônia contou com discursos dos vários envolvidos na
realização da obra, como Padre Antonio Mastri; Maurizio Cremonesi, Presidente da Associação
Amici Del Terzo Mondo; Sra. Giuseppina di Girolamo (Dona Guisi), Vice Administradora da Cúria
Diocesana de Bissau; e dos responsáveis pela continuação do trabalho: Irmã Maria Celeste
Monteiro, superiora da Congregação Diocesana, que cuidará da Casa; Padre Domingos Manuel
Binhaguê, Secretário geral da Cáritas Guiné-Bissau; Senhora Ministra da Mulher, Coesão social e
Luta Contra Pobreza, Dra Maria de Lourdes; do régulo local e de Dom José Câmnate, que
lembrou o amplo trabalho realizado pela Igreja na área social, e desejou que o local seja um
verdadeiro Bambaran, que em criolo quer dizer o pano com o qual as mães prendem os filhos às
costas para carregá-los perto delas. Após os discursos, houve o corte da fita com a participação
de Dom Pedro Zilli, a benção do local, e um delicioso copo d’água acompanhado de
apresentações artísticas e culturais. (Cf. blog:www.igrejadebissau.blogspot.com)
21. MISSA CRISMAL E 10 ANOS DA CRIAÇÃO DA DIOCESE
Na terça-feira Santa, dia 19 de Abril, a exemplo da Diocese de Bissau, foi celebrada a
Missa Crismal na Catedral de Bafatá. A celebração, presidida por D. Pedro Zilli, contou com a
presença dos sacerdotes na diocese, irmãs, leigos missionários, membros de todas as
comunidades diocesanas e amigos benfeitores. Como previsto pela liturgia, houve a renovação
das Promessas Sacerdotais por parte dos sacerdotes, a bênção do óleo dos enfermos, dos
catecúmenos e a consagração do Óleo do crisma. Na celebração, os participantes viveram um
intenso momento de agradecimento a Deus pelo 10º Aniversário da criação da Diocese de Bafatá
e da nomeação do Dom Pedro Zilli para seu primeiro bispo, ocorridas no dia 13 de Março de 2001,
pelo saudoso Papa João Paulo II.
Na homilia, Dom Zilli disse: “agradeçamos a Deus por todo o trabalho realizado nestes 10
anos. Que o Senhor abençoe os sacerdotes, irmãs, leigos missionários, comunidades, benfeitores
por todo o bem que, com sua graça, conseguimos realizar. Acima de tudo, agradeçamos ao
Senhor pela ‘comunhão na Igreja, Família de Deus’ que vivemos nestes anos todos. Peçamos
perdão ao Senhor por todas as vezes que não testemunhamos nossa fé cristã. Que não vivemos
como membros de uma família”.
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22. COMISSÃO INTERDIOCESANA DOS PROJECTOS
No dia 26 de Abril, Dom Pedro Zilli, Presidente da Comissão Interdiocesana de Projectos,
nomeou o Coordenador e os membros de dita Comissão que fica assim constituída: Coordenador
Pe. Lucio Brentegani; Vice-Coordenador Pe. Domingos Manuel Binhague; Membros Pe. Giancarlo
Todesco, Pe. David Sciocco, Sra. Giuseppina di Girolamo, Sr. Simão Cardoso Leitão. A Comissão
é essencialmente um grupo de reflexão relativamente à acção das dioceses e dá particular
atenção à formação sobre projectos. É da sua competência a recepção, elaboração, apreciação
dos projectos das dioceses e apresentação destes ao respectivo bispo.
23. ENCONTRO DO CLERO DIOCESANO
Com umas palavras na abertura proferidas por Dom Pedro Zilli, realizou-se no dia 27 de
Abril de 2011, no salão da cúria diocesana de Bafatá, um encontro do clero diocesano da GuinéBissau. Estiveram presentes todos os padres diocesanos com excepção de Pe. Abraão Cabral,
que não pôde participar. Os temas discutidos foram: estatuto do grupo, questão económica dos
padres diocesanos e como encontrar meios para angariar fundos. A questão sobre o retiro para os
padres diocesanos não ficou de fora. O encontro foi encerrado com um almoço de
confraternização na missão católica Nossa Senhora da Graça.
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DESTAQUE:
VOTOS PERPETUOS IRMÃ MARGARET
Palavras da Irmã Barbara Cristina Ferreira Britto, Superiora Provincial
Reverendíssimo Dom Pedro Carlos Zilli, Bispo de Bafatá, Pe. Maurizio Fioravanti, Pároco de Catió,
demais sacerdotes presentes, Irmãs, formandas, amigos, comunidade de Catió, autoridades civis...
Hoje para nós, Irmãs Beneditinas da Divina Providência é um dia muito especial. Neste dia
celebramos a Profissão Perpétua de Irmã Margaret, os 75 anos da presença de nossa Congregação em
terras brasileiras, os 75 anos de reconhecimento pontifício de nosso Instituto e de nossas Constituições.
“Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”.
Esta é a frase que Irmã Margaret escolheu como motivação para o dia de sua entrega total a Deus.
Irmã Margaret deu o seu SIM a Deus, iniciando sua caminhada vocacional na Congregação no ano
de 2001, em Kakamega, Kênia. Em 25 de Janeiro de 2005, fez os primeiros votos e em 03 de Outubro do
mesmo ano foi para o Brasil para estudar o português, mas lá permaneceu apenas alguns meses. Em 18 de
Fevereiro de 2006 chegou em terras guineenses, para aqui dar sua contribuição na Evangelização e na
Escola São Bento, na missão católica de Catió.
Querida Irmã Margaret, hoje toda nossa congregação, nos 12 países em que nos encontramos, nos
unimos a você com nossas orações e com o nosso coração, pedindo ao Senhor que a conserve fiel ao seu
Sim definitivo dado a Ele na alegria.
Agradecemos a Deus a coragem de nossas sete primeiras missionárias italianas que deixaram sua
pátria rumo ao Brasil. Graças a elas podemos hoje celebrar 75 anos de aprovação pontifícia de nosso
Instituto e de nossas Constituições. A Igreja, nossa mãe, reconheceu nosso carisma, nossa missão e nossa
forma de vida em seu seio. A Deus Pai Providente, nossa gratidão por sua presença em nossa história e em
nossa vidas.
De forma muito especial queremos agradecer ao senhor bispo Dom Pedro Zilli, ao Pe. Maurizio
Fioravanti que nos permitiram celebrar esta profissão perpétua aqui na missão de Catió.
Agradeço a toda comunidade dos cristãos de Catió, os amigos, professores e funcionários, coral,
crianças, todos os membros da grande família da Escola São Bento e da missão de Catió.
Agradeço aos padres do PIME, as famílias religiosas masculinas e femininas, missionários leigos
que connosco celebraram este momento tão especial.
Que Deus os abençoe.
Muito obrigada!
Palavras da Irmã Margaret Nanjala Mang’oli
Bispo, Padres, Irmãs, paroquianos, convidados amigos e outros que se fazem presentes neste
evento solene. A minha calorosa saudação a cada um, que Deus os recompense. A vida é um dom gratuito
de Deus, com decisões que nascem da natureza seguindo o caminho da fé.
Agradeço a Deus em quem deposito toda a minha confiança filial, a força e a coragem para superar
os momentos fortes e vencer os obstáculos. Os desafios não se encontram na língua, na cultura ou no
estudo, mas no abandono da Fonte da missão.
Agradeço a minha família que me deu todo o apoio de base, de amar, partilhar, respeitar e de
conviver.
Agradeço a Congregação Beneditina que me acolheu com a dimensão de iniciar uma vida diferente
da fé, que é o renascimento, e todos aqueles que fizeram parte da minha caminhada religiosa até o
momento presente.
Os meus agradecimentos ao Pe. Patrick António Kelly que se encontra na casa do Pai. Ele foi meu
incentivador no início vocacional. Que ele tenha bom descanso na casa do Pai.
Agradeço o senhor Bispo Dom Pedro Carlos Zilli, por ter aceitado o convite de vir até Catió, celebrar
este evento solene da minha vida. Muito obrigado senhor bispo. Que a luz de Deus esteja sempre na sua
caminhada. Agradeço a Provincial Irmã Barbara Cristina Britto, sem medir esforços de vir e mostrar sua
presença de coragem neste evento. Que Deus te recompense.
Agradeço ao Pe. Celso Corbioli, por ter orientado no retiro espiritual, em N’Dame. Que Deus te
abençoe. Agradeço a comunidade à qual faço parte, que sempre me deu coragem de permanecer sempre
firme. Os meus agradecimentos à comunidade local representado por Pe. Maurizio que não cansa de dar
apoio espiritual que é verdadeira fonte da vida.
Pela minha madrinha Mariazinha e a sua presença e de aceitar o compromisso de orar por mim.
Que a bênção de Deus esteja sempre com cada um aqui presente. Que cada um tenha o compromisso de
rezar por mim, para que eu possa adquirir a força e a coragem de servi-lo definitivamente. Amém.
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MOMENTO DE LAZER

Onze pessoas estavam penduradas numa corda presa a um
helicóptero. Eram dez homens e uma mulher. Como a corda não era forte o
suficiente para sustentar a todos, decidiram que um deles teria que soltar da
corda.
Eles não conseguiram decidir quem teria que faria o sacrifício, até que,
finalmente, a mulher falou:
- Tudo bem, eu vou me soltar da corda, pois as mulheres já estão
acostumadas a largar tudo pelos seus filhos e marido, dando tudo aos
homens e recebendo nada de volta. Além disso, os homens, como a criação
primeira de Deus, merecem sobreviver, pois também são mais fortes, mais
sábios e capazes de grandes façanhas...
Quando ela terminou de falar, todos os homens, entusiasmados,
começaram a bater palmas...

Um professor de química queria ensinar aos seus alunos do primeiro
grau, os males causados pelas bebidas alcoólicas, e elaborou uma
experiência que envolvia um copo com água, outro com cerveja e dois
vermes.
“Agora alunos, atenção: observem os vermes”, disse o professor.
Colocando um deles dentro da água. A criatura nadou agilmente no copo,
como se estivesse feliz e brincando. Depois o professor colocou o outro
verme no segundo copo contendo cerveja. O bicho se contorceu todo,
desesperadamente, como se estivesse louco para sair do líquido e depois
afundou como uma pedra, absolutamente morto. Satisfeito com os
resultados, o professor perguntou aos alunos:
- Que lição podemos apreender dessa experiência?
E os alunos responderam:
- Quem bebe cerveja nunca terá vermes.
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APONTAMENTOS : MAIO 2011-NOVEMBRO 2011
30 de Abril a 14 de Maio: Nhabijão: 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
04 de Junho: Madina (Empada): Sacramentos
04 e 05 de Junho: Nhabijão: Formação contra o consumo de droga
05 de Junho: Bafatá: Formação de líderes da Pastoral da Criança
08 de Junho: Bafatá: Encontro da Comissão Justiça e Paz com estudantes de Bafatá
22 de Junho: Bissau: Conselho Administração Caritas Guiné-Bissau
08 a 12 de Junho: Nhabijão: Apicultura
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10 a 12 de Junho: Bolama: Inaugurações, Crismas
16 de Junho: Buba: Reunião Pastoral Sector Sul
17 a 19 de Junho: Bafatá: Intercâmbio entre adolescentes de Bambadinca e Bafatá
19 de Junho: Bafatá: Crismas Sé Catedral
24 a 26 de Junho: Catió: Formação dos catequistas Sector Pastoral Sul
24 a 26 de Junho: Bafatá: Encerramento Ano Pastoral dos Escutas
25 de Junho: Contuboel: Reunião do Sector Pastoral Leste
26 de Junho: Bafatá: Primeira Eucaristia
29 de Junho a 2 de Julho: Nhabijão: Associativismo
26 de Junho: Pitché: Inauguração Capela São Paulo
02 de Julho: Verona: Celebração dos 50 Anos de Sacerdócio de Pe.Sergio Marcazzani
10 de Julho: Lisboa: D.Pedro celebração eucarística com comunidade africana
10 a 22 de Julho: Mansoa: Curso para correspondentes paroquiais
11 a 15 de Julho: Ouagadougou: Reunião do Bureau do Conselho Administrativo da Fundação
João Paulo II para o Sahel
12 de Julho a 14 de Agosto: Bafatá: Djum-Bafatá
14 a 21 de Julho: Guiné-Bissau: Visita APARF
16 e 17 de Julho: Kolda: Paróquia Nossa Senhora da Graça de Bafatá visita Kolda
18 a 24 de Julho: Bafatá: Estágio de catequistas do Sector Pastoral Leste
23 a 29 de Julho: Bafatá: Campo de formação de adolescentes da Paróquia Nossa da Ajuda –
Comunidade São Pedro na Paróquia Nossa Senhora de Graça de Bafatá
31 de Julho a 12 de Agosto: Mansoa: Curso para correspondentes paroquiais
31 de Julho a 28 de Agosto: Madrid: Viagens dos jovens para Jornada Mundial da Juventude
05 a 14 de Agosto: São Francisco da Floresta: Campo de capacitação e trabalho
01 a 31 de Agosto: Bissau: Curso de Integração Missionária
01 a 15 de Agosto: Empada: Bu djumbai Bubemada – Djumbai de meninos (Beafada)
03 de Agosto: Bissau: Reunião Pastoral da Criança
10 de Agosto a 02 de Outubro: Brasil: Viagem de D.Pedro
15 a 26 de Agosto: Empada: Formação para professores do jardim infantil
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12 e 13 de Outubro: Bafatá: Reunião do clero diocesano
21 a 31 de Outubro: Bafatá: Visita Schoenstatt

ANIVERSARIANTES: MAIO DE 2011-OUTUBRO DE 2011
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
12 DE JUNHO – IR.FABIANA DOS SANTOS, CAFAL
23 DE JUNHO - FR.RINO FURLATO, CABOXANGUE
29 DE JUNHO – IR.ANA LUCIA DOS SANTOS, CONTUBOEL
30 DE JUNHO – ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D.PEDRO ZILLI
02 DE JULHO – IR.MARIA DE LOURDES MELO, GABÚ
06 DE JULHO – PE.GERARD MEYER, GABÚ
03 DE AGOSTO – PE.AUGUSTO MUTNA, MANSOA
03 DE AGOSTO – FR.CARLOS TAMBÁ, CABOXANGUE
17 DE AGOSTO – PE.FABIO MOTTA, CATIÓ
19 DE AGOSTO – IR.MARISA BORTOLOTTO, BEDANDA
26 DE AGOSTO – PE.AVITO FERNANDES DE ARAUJO, BAMBADINCA
01 DE SETEMBRO – IR.ZENAIDA LOPES VAZ, BAFATÁ
10 DE SETEMBRO – IR.MARIA GILVANDA DOS SANTOS, CONTUBOEL
22 DE SETEMBRO – IR.PATRÍCIA DOS SANTOS, BEDANDA
24 DE SETEMBRO – IR.CLEMENTINA MIGUEL ABÚ, BAFATÁ
26 DE SETEMBRO – PE.ADMIR CRISTIANO BARREIRO, BAFATÁ
28 DE SETEMBRO – PE.CLEMENTE GOMES KIOK, BUBA
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