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PALAVRA DO BISPO

Eis mais um número do
Balafon da Diocese. Este
número 06 traz notícias dos
meses de Julho, Agosto e
Setembro.
São
meses
dedicados às férias, ainda
assim várias actividades
foram neles realizadas. Até
porque durante este período,
muitos jovens retornam às
suas famílias que vivem no
interior, dando ocasião para
que possam ser realizadas
diversas acções para a
animação das comunidades.
Mesmo a nível diocesano,
não faltaram iniciativas como
o estágio dos catequistas
orientado pelo Pe. José
Lampra Cá com o tema
“Credo, as verdades da fé” e
campos de formação de
adolescentes e jovens, etc.

Não podemos esquecer
a Rádio Sol Mansi que
arrancou em Bafatá no dia
04 de Agosto. Ao lado da
alegria por ver um sonho
realizado, não foram poucos
os
problemas
ligados
sobretudo
à
energia
eléctrica. Temos de admitir
que não é fácil trabalhar para
o desenvolvimento de um
País,
quando
são
necessários geradores para
se poder realizar algo. Para
além das dificuldades, vale
ressaltar que a RSM oferece
boas
possibilidades
de
reflexão, de crescimento e
de
perspectivas
de
desenvolvimento para todos.
Os católicos se sentem
acompanhados
na
sua
formação humano-espiritual,
nutrindo em seus corações
um “santo orgulho” por
serem católicos.

Alargando para toda
Igreja
da
Guiné-Bissau,
recordemos a ordenação do
Pe. Cristiano Urolis, a vinda
de jovens de Portugal e da
Itália
para
experiências
missionárias, a saída do
Eng.º Domingos Simões
Pereira para a CPLP e a
nomeação a título interino e
transitório da Irmã Lourdes
Lima
Fernandes
para
Secretária Geral da Caritas
Guiné Bissau.

Como sabemos, nas
primeiras
Vésperas
da
solenidade
dos
Santos
apóstolos Pedro e Paulo (dia
28 de Junho passado), na
Basílica de São Paulo Fora
dos Muros, o Papa Bento
XVI abriu o Ano Paulino. Na
sua homilia, ele disse:
“Estamos, então, reunidos
para interrogar-nos sobre o
grande Apóstolo dos gentios.
Não
nos
perguntamos
somente «Quem era

Caros Irmãos e Irmãs na
Diocese de Bafatá,

Paulo?».
Perguntamo-nos
sobretudo: «Quem é Paulo?
O que ele me diz?».
Somos
chamados
a
aprofundar estas perguntas
do Santo Padre: «Quem é
Paulo? O que ele me diz?» A
Primeira Carta aos Coríntios
oferece um retrato da
personalidade do seu autor.
Alguém
escreveu
que
“Paulo, como homem de
acção, vai directo ao cerne
das coisas; como líder, dá
direcções preciosas; como
apóstolo, preocupa-se em
‘ganhar’ as pessoas para
Cristo”. Esta poderia ser uma
resposta do que Paulo “me
diz”.
A todos um bom início do
ano pastoral (2008-09) e
uma boa vivência do mês
missionário. Que sejamos
“Servos e apóstolos de
Jesus Cristo”, como nos
pede o Papa Bento XVI.

Com saudações.

Setembro 2008

___________________________________________________________________________

Jornal da Diocese de Bafatá

NOTÍCIAS DA DIOCESE
1. ESTÁGIO DE CATEQUISTAS
Do dia 30 de Junho a 05 de Julho, estiveram reunidos na Cúria de Bafatá,
cerca de 15 catequistas de várias comunidades da diocese para
participarem no Estágio Diocesano de Catequistas.
A organização do estágio ficou a cargo do Pe. Augusto Mutna Tamba, na
altura, Coordenador da Comissão Diocesana de Catequese.
O tema global do estágio foi “Credo, as verdades da fé”, tendo sido
abordado pelo Pe.José Lampra Cá, com base no Catecismo da Igreja
Católica.
Houve também espaço para diálogo e convívio entre os participantes, bem
como para o visionamento de um filme sobre a vida de São Paulo.
Foi uma semana de reflexão e aprofundamento de conhecimentos para os
participantes, que fizeram deste estágio um momento de partilha conjunta.
Que Deus os abençoe e os encaminhe a levar os frutos deste estágio às
suas comunidades.

2. ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE CRISTIANO UROLIS
No dia 5 de Julho, em Caió, Dom José Câmnate presidiu a celebração da ordenação sacerdotal de
Cristiano Urolis. Estiveram presentes centenas de pessoas que manifestaram toda a sua alegria e
“santo orgulho” por receberem esta bênção de Deus.
Participaram também o Pe. Maurílio Vaz (Associado ao PIME), a Adriana Nishyama e o Pe. Genivaldo
Ubinge da Arquidiocese de Maringá – PR (a mesma da Adriana) que estava de visita à Guiné-Bissau.
Afirmaram ter sido uma cerimónia bonita, com animação de cânticos e danças.
Depois da celebração, teve lugar um farto almoço com grande variedade de sabores e com muita
alegria. Balafon parabeniza o Cristiano, seus familiares, os espiritanos e o Tcon Manjaco por mais este
dom à Igreja de Deus.

3. CAMPO DE FORMAÇÃO PARA ADOLESCENTES
Nos dias 17 a 20 de Julho, um grupo de adolescentes da paróquia de São
Daniel Comboni e seus animadores e seminaristas, foram para Buba, onde se
juntaram ao grupo de adolescentes da paróquia daquela cidade, para fazerem
um Campo de Formação.
Neste encontro, que teve lugar no espaço da casa das Irmãs, os adolescentes
puderam reflectir sobre vários temas. A Irmã Margarida, de Buba, orientou os
participantes na descoberta dos valores da amizade e do amor. A Irmã Genilce,
de Contuboel, também presente no campo de formação, ajudou na
compreensão da amizade como grande valor, possível, mas difícil de encontrar.
O Pe. Augusto contribuiu para a reflexão falando sobre o namoro na
adolescência. Explicou que é importante a busca de um bom parceiro para se
poder viver bem. É essencial saber que o amor entre um homem e uma mulher
é sinal do amor de Deus.
Neste Campo de Formação, os adolescentes puderam escutar o testemunho de três casais italianos
(hóspedes na paróquia de São Daniel Comboni) que, com os seus filhos, contaram a sua experiência de
casamento na Igreja.
Os momentos de espiritualidade foram marcados por orações diárias ao Deus grande amigo, com
cantigas e leitura da Palavra de Deus. E à noite havia “djumbai” com dança, peças teatrais e
brincadeiras.
O campo de formação correu muito bem e emocionou os adolescentes, sendo que muitos choraram de
alegria.
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4. CAMPO DE FORMAÇÃO DE JOVENS
De 29 de Julho a 03 de Agosto reuniram na Cúria Diocesana 24 jovens vindos
das diferentes paróquias da diocese de Bafatá para participarem num campo de
formação. A organização coube à comissão diocesana da adolescência e
juventude, coordenada pelo Pe. Lúcio Brentegani.
O encontro quis levar os jovens a adquirirem mais conhecimentos sobre a
convivência comunitária e social e trabalhar um modelo de guião para a pastoral
de jovens e adolescentes da nossa diocese.
Dom Pedro Zilli, falando do papel dos jovens na comunidade, fez-lhes vários
apelos. Disse que “um jovem deve ter uma visão universal e trabalhar para o
bem comum, e que a inveja seja eliminada entre nós”. Recordou as palavras do
Santo Padre na XXIII JMJ em Sidney, Austrália, que os convidava a serem
“santos e testemunhas da esperança proveniente do evangelho de Jesus
Cristo”.
Pe. Domingos da Fonseca conduziu os jovens no debate sobre o seu papel na
sociedade e na Igreja. Em conjunto, concluíram que a sociedade e a Igreja
guineenses precisam de jovens capazes e, acima de tudo, religiosos que
possam colaborar na transformação do país e no seu crescimento espiritual.
O encontro foi animado ao som do tambor, da canção e dança, sem faltar o jogo
de futebol, visitas a lugares públicos em Bafatá, nomeadamente ao Hospital
Regional. As celebrações diárias da missa na Capela de Nossa Senhora da
Graça e momentos de oração ritmaram a convivência do grupo.
Foi num ambiente de festa que se encerrou o encontro, sendo visível a
satisfação de todos, inclusive das duas jovens missionárias vindas de Verona
que partilharam com os colegas os bons momentos formação humana e cristã.

5. BAMBAJÚ
BAMBAJÚ significa “Djumbai na Bambadinca”, sendo uma actividade de animação para as crianças
durante as férias. É uma iniciativa do Pe. Gino Rossi que começou no ano 2005 com 100 crianças.
Neste ano de 2008, sob a coordenação dos seminaristas Admir e Maio, dos jovens Pedro e Graciela, a
actividade realizou-se do dia 20 de Julho a 10 de Agosto e contou com a participação de 230 crianças.
Para o êxito do “Bambaju” foram importantes o apoio económico do Pe. Gino e a incansável e discreta
presença das irmãs
As crianças usavam camisolas iguais e se distinguiam pelas cores do chapéu e lenço correspondentes
à equipa de que faziam parte. Durante as três semanas rezavam, cantavam, brincavam,
jogavam e aprendiam técnicas artesanais fazendo pulseiras, renda, etc. A
“candidatura” à participação por parte das crianças aumenta sempre mais, chegando
até mesmo a pôr-se o problema do espaço que é insuficiente para todos os que
desejariam sentir a alegria daquelas 03 semanas. Balafon sugere a outras missões
uma iniciativa semelhante.

6. CURSO DE INTEGRAÇÃO MISSIONÁRIA: 01 A 19 DE AGOSTO 08
No dia 01 de Agosto, Dom Pedro Zilli participou da sessão de abertura do Curso de
integração missionária que ocupou todo o referido mês. O curso que contou com a
participação de 30 “estudantes” católicos e evangélicos (padres, irmãs, freis, seminaristas, leigos
provenientes de 11 países - quatro continentes.
De manhã estudavam crioulo com a Daniela Gelso e seus acompanhantes. À tarde, na parte “sóciocultural”, vários foram os temas: orientações pastorais da Diocese de Bissau, Historia da Evangelização
da Guiné Bissau, Educação e Ensino, Caritas, Radio Sol Mansi, situação sócio-politica na Guiné Bissau,
entre outros. Dom Pedro, na sua alocução de abertura, disse aos participantes: “Aproveitem bem deste
momento que a Providência, através da Igreja da Guiné-Bissau lhes está a oferecer... Vejam-no como
parte integrante da missão e de amor ao povo que o Senhor lhes confiou. Se vocês amarem o povo
através do curso de integração missionária, que hoje começa, tenho plena certeza de que no fim deste
mês de Agosto, o resumo de cada um dos participantes será muito positivo”.
Na sexta-feira (dia 29) encerrou-se o Curso com uma celebração ecuménica (em crioulo) que contou
com a presença do Dom José Câmnate e Dom Pedro. Depois disso, houve um suculento almoço. A
alegria estava estampada no rosto de todos.
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7. RÁDIO SOL MANSI, BAFATÁ
No dia 04 de Agosto 08, a Rádio Sol Mansi passou a transmitir a partir de Bafatá na frequência de
101.8. Com o 90.0 de Mansoa e com esta nova frequência de Bafatá, a RSM passou a cobrir todo o
território nacional da Guiné Bissau e mesmo além dele. As pessoas ficaram muito alegres com mais
esta conquista e não cessam de elogiar este meio da Igreja Católica Guineense a serviço de todo o
nosso povo.
Para a obtenção de notícias de todo o País, a RSM organizou, em Mansoa, dois cursos de
comunicação para correspondentes paroquiais: o primeiro de 13 a 26 de Julho e o segundo de 03 a 16
de Agosto. Os cursos contaram com representantes das paróquias das duas dioceses e foram muito
intensos, com boa participação teórica e prática de todos. Os resultados positivos já são visíveis nas
reportagens que os novos correspondentes têm enviado à Rádio. Às paróquias cabe ajudá-los a ver
este empenho como um serviço a ser prestado à sociedade, sobretudo, nos ambientes mais isolados.

8. PROTOCOLO DE ACORDO DE AMBULÂNCIA
No dia 12 de Agosto foi assinado, na Cúria Diocesana de Bafatá, um Protocolo de Acordo entre a
CARITAS da Guiné-Bissau, representada por Dom Pedro e a Delegacia Regional de Saúde da Região
de Bafatá, representada pelo seu Delegado Regional, Dr. Domingos Soares.
O Protocolo de Acordo trata da parceria para o uso da Ambulância FIAT DUCATO, gentilmente
oferecida pela Paróquia Santa Lucia de Augusta, Diocese de Siracusa (Sicília, Itália), à Caritas GuinéBissau, que foi disponibilizada ao uso do Hospital Regional de Bafatá.
No acto, estavam presentes os Governador de Bafatá, Sr. Carlos Adulai Djaló e várias outras
autoridades locais, com destaque àquelas ligadas à Saúde.

9. SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO: 07 ANOS DE DOM PEDRO NA DIOCESE,
NOMEAÇÕES

No domingo da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, dia 17 de Agosto,
celebrou-se na Sé Catedral de Bafatá a missa festiva da Paroquia Nossa Senhora
da Graça de Bafatá e de acção de graças pelos 07 anos de posse de Dom Pedro
como bispo da Diocese. Durante a santa missa, Dom Pedro anunciou a nomeação
do Pe. Luca Pedretti para Vigário Geral da Diocese, Anunciou também a
nomeação do Pe. Abraão Ambessum Sambu para pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Graça. Tanto Pe. Pedro como Pe. Abraão sucederam ao Pe.
Domingos da Fonseca que foi pároco desta paróquia e Vigário Geral da Diocese.
Dom Pedro anunciou também a nomeação do Pe. Maurizio Fioravanti para pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima de Catió. Nosso muito obrigado ao Pe. Domingos, ao Pe. Pedro, Pe. Abraão e Pe.
Maurizio.
Falando dos seus 07 anos de posse como bispo de Bafatá, Dom Pedro escreveu a vários amigos:
“Foram sete anos muito bons, plenos da graça do Senhor. As realizações que, graças a tantos
benfeitores, foram várias, estão a ser um sinal de esperança para o nosso povo. Pessoalmente, sintome muito feliz por perceber, no mais profundo do meu coração, as maravilhas do Senhor para comigo e
com a Diocese”.

10. QUEREMOS CONHECER JESUS
A Paróquia Nossa Senhora da Graça de Bafatá acompanha desde há três anos as tabancas de
Sintchan Buré, Sukuto, Sintchan Queda, Sintchan Djau, Djanha, Ponta Vicente, Ardemono, Mansaine,
Sintchan Simon, Sare-N’bobo que iniciaram o seu itinerário no Novo Caminho. Este ano foi escolhido o
mês de Agosto para o ritual de entrada no caminho do catecumenato.
Segundo Pe. Domingos da Fonseca, os dois grupos (um de 32 adultos e outro de 40 adultos)
concentraram-se respectivamente em Mansaine no dia 12 de Agosto e em Sintchan Djau
no dia 19 para celebrar o seu ritual de Entrada no Catecumenato.
Ambas as celebrações foram coroadas com um encontro de
Confraternização para promover o espírito de Nova Família em Jesus Cristo.
Que Deus seja louvado eternamente. Amén.
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11. ASSOCIAÇÃO “AD GENTES” – EMPADA
Durante o mês de Agosto estiveram em Empada 2 jovens leigos da
Associação Ad gentes (ligada aos missionários da Consolata) e uma jornalista
portugueses. Propunham-se a fazer uma recolha de material com vista ao
lançamento de um projecto relacionado com os Objectivos do Milénio em
Portugal.
A ideia nasceu pelo facto de ser um documento pouco divulgado nesse país.
Assim, estes jovens pretendem desenvolver um concurso direccionado aos
alunos do 12ºano no ano lectivo 2008/2009 em que seja apresentado um filme
sobre uma realidade concreta (no caso, Empada) e, a partir do qual os alunos
possam reflectir acerca dos Objectivos do Milénio.
Os jovens alunos terão que desenvolver um projecto possível de ser aplicado
a esta realidade e que vise a implementação de tais objectivos.
Os vencedores do concurso terão como prémio uma viagem até Empada, em
Agosto de 2009, para conhecerem pessoalmente esta realidade.

12. PASTORAL DA CRIANÇA
A reunião do dia 08 de Setembro, na Caritas Guiné-Bissau, com alguns responsáveis da Pastoral da
Criança, propôs-se recordar a visita da Doutora Zilda Arns, Pe. Ademar Rover, Sr. Alexandre Starling,
Oficial de Chancelaria da ABC, Irmãs Ana Maria, Maria de Lourdes, e Vanderlucia da Silva no ano
passado de 2007; avaliar o caminho percorrido desde então pela Pastoral da Criança na Guiné-Bissau e
pensar o caminho a percorrer.
Depois de uma troca de ideias, concordou-se em realizar um encontro com os líderes da Pastoral da
Criança nos dias 09 e 10 de Dezembro, a fim de aprofundar esses assuntos.
O encontro servirá para fazer o ponto da situação da Pastoral da Criança na Guiné-Bissau, perspectivála, trocar experiências, animar-se uns aos outros e ampliar o conhecimento que já existe desta mesma
Pastoral.
A propósito de Pastoral da Criança, realizou-se em Bambadinca, sob orientação da Irmã Gilvanda e
Domingos Albino, um curso de capacitação neste domínio. O curso que ocupava as tardes de segunda
a sexta, aconteceu em duas etapas, sendo a primeira de 25 a 28 de Agosto e a segundo de 08 a 12 de
Setembro. Dom Pedro presidiu a missa de encerramento das duas semanas de formação e de envio
dos 14 participantes. Irmã Gilvanda confidenciou ao Balafon que viu a comunidade de Bambadinca
muito animada e comprometida no acompanhamento das gestantes e crianças através da Pastoral da
Criança. Salienta, no entanto, que para uma formação mais profunda seriam necessárias as tardes de
03 semanas ou uma semana inteira, de manhã e à tarde. Parabéns Bambadinca.

13. LIVRINHO MISSIONÁRIO PARA O MÊS DE OUTUBRO

“Servus ku Apóstolus
di Jesus Kristu”

A Comissão Interdiocesana das Obras Missionárias Pontifícias, em
colaboração com o Sector Pastoral Oio, preparou um Livrinho com a
finalidade de ajudar nossas comunidades a vivência do mês missionário
2008 na Guiné-Bissau. O Livrinho que saiu com a data de 08 de Setembro,
contém o seguinte: a carta de apresentação dos bispos; a Mensagem do
Papa Bento XVI, uma reflexão sobre São Paulo Apóstolo, a Oração dos
Fiéis para as Missas Dominicais e o Terço Missionário.
Na carta de apresentação, Dom José e Dom Pedro disseram:
“No mês de Outubro, convidamos todas as comunidades a reflectirem sobre
as missões; a fazerem exposições missionárias; a rezarem pelas missões.
Com a oração, queremos descobrir, como São Paulo, nossa vocação de
proclamar o Evangelho através do anúncio da Palavra, da Comunhão,
Liturgia, Testemunho e do Serviço. Rezaremos para que mais pessoas, no
mundo, abram seus corações a Cristo Jesus.
No dia mundial das missões, daremos um sinal da nossa generosidade,
oferecendo um pouco do que temos às missões”.
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14. FESTA DA PAROQUIA DE SANTA CRUZ – BUBA
No dia 14 de Setembro, Festa da Exaltação da Santa Cruz, Dom Pedro Zilli esteve em
Buba para a celebração da sua Padroeira e administração do Sacramento da Crisma para
17 jovens daquela comunidade. Destes 17 jovens, 03 receberam os sacramentos do
Baptismo e da Primeira Eucaristia. A celebração, muito bem preparada, transcorreu num
ambiente de profunda comunhão e alegria espiritual. Dom Pedro exortou o jovens a
viverem intensamente os sacramentos e, referindo-se à palavras do Papa Bento XVI na
França, convidou-os a não terem medo de encontrar Cristo.

15. ACORDO DE PARCERIA CENFA BAFATÁ – DIOCESE DE BAFATÁ
No dia 15 de Setembro, na Cúria Diocesana de Bafatá, houve a assinatura de um acordo de parceria
entre o CENFA (Centro de formação administrativa) da província de Bafatá e a Diocese de Bafatá. Ao
CENFA de Bafatá competirá a gestão dos cursos de Informática, Internet,
Administração, Contabilidade e Alfabetização, disponibilização de formadores para a
execução das acções formativas e técnicos para a reparação dos computadores da sala
de informática e da sala Internet. À Cúria de Bafatá competirá: ceder 04 salas da aula,
fornecer energia eléctrica, reparação e equipamento das salas de aulas com
carteiras, quadros, mesas, cadeiras.

16. NOVO NÚNCIO APOSTÓLICO
A Nunciatura Apostólica que estava vacante desde Fevereiro passado com a transferência de Dom
Giuseppe Pinto para o Chile, ganhou um novo Núncio Apostólico.
Dom Luís Mariano Montemayor, de origem argentina, chegou a Dakar no dia 17 de Setembro. Dom
Pedro, de passagem por essa mesma cidade no dia 20 de Setembro, foi cumprimentá-lo levando
consigo uma carta assinada por ele e por Dom José, desejando-lhe boa missão junto à Nunciatura
Apostólica que compreende Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Mali e Mauritânia.

17. VIII ENCONTRO DAS CONFERÊNCIAS EPISCOPAIS DAS IGREJAS LUSÓFONAS
Realizou-se de 24 a 28 de Setembro 2008, em Macau, o VIII ENCONTRO das Conferências Episcopais
das Igrejas Lusófonas, com o tema “Solidariedade das nossas Igrejas lusófonas nestes tempos de
secularização”.
Participaram no Encontro 12 Bispos: de Angola, D. Damião Franklin, Arcebispo de Luanda e Presidente
da Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé; do Brasil, D. Luiz Soares Vieira, Arcebispo de Manaus
e Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e D. João Alves dos Santos,
bispo de Paranaguá e referencial da Pastoral afro-brasileira; de Cabo Verde, D. Arlindo Gomes Furtado,
bispo de Mindelo; da Guiné-Bissau, D. Pedro Carlos Zilli, Bispo de Bafatá; de Macau, D. José Lai, bispo
de Macau; de Moçambique, D. Tomé Makhwelina, arcebispo de Nampula e Presidente da Conferência
Episcopal de Moçambique e D. Francisco Chimoio, arcebispo de Maputo e Vice-Presidente da mesma
Conferência; de Portugal, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga,
arcebispo de Braga e Presidente da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP) e D. Carlos Moreira Azevedo, bispo auxiliar de
Lisboa e Secretário da CEP; de S. Tomé e Príncipe, D. Manuel
António Mendes dos Santos, bispo da respectiva diocese; de
Timor-Leste, D. Alberto Ricardo da Silva, bispo de Dili.
O Encontro constituiu um espaço de partilha sobre a realidade das
Igrejas de cada país, na presente situação socio-económica e
política. Daí surgiram várias propostas de acção conjunta.
A viva memória de Macau, como lugar chave da actividade
missionária do Extremo Oriente e hoje como ponte e plataforma
com a China, conduziu os participantes do Encontro à vontade de
intensificar a vivência missionária como caminho essencial e consequente dos que se comprometem a
ser discípulos de Jesus Cristo.
Graças à participação do bispo coadjutor de Hong-Kong, John Tong, e do bispo de Macau, José Lai, do
Cónego Xavier, os bispos reunidos perceberam de modo mais agudo as dificuldades e projectos da
Igreja para a evangelização na China. A abertura à prática religiosa, ainda sujeita a rigoroso controlo,
motiva esperança para o paciente trabalho missionário.
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Constituíram momentos altos do VIII ENCONTRO a recepção que o Chefe Executivo da Região
Administrativa Especial de Macau (RAEM) concedeu a todos os participantes, a visita à China (a duas
paróquias e três cidades da Província de Cantão) no dia 27 sábado e a Santa Missa celebrada na Sé
Catedral de Macau no domingo, dia 28.

18. VIAGENS DE DOM PEDRO
Depois de participar no 8º Encontro dos Bispos Lusófonos, em Macau, Dom Pedro viajará de Lisboa
para a Itália no dia 02 de Outubro.
Nos vários domingos de Outubro em que lá estará, encontrará dioceses, paróquias, grupos,
congregações, amigos. Será uma preciosa ocasião para dizer “muito obrigado” a tantos amigos
benfeitores por tudo o que fazem pela Igreja e povo da Guiné-Bissau.
De 30 de Outubro a 06 Novembro, com a família Ferrari de Brescia, Dom Pedro irá à Terra Santa.
Ele disse a este respeito: “Vou para esta peregrinação com a intenção de fazer um itinerário espiritual
em nome de todos nós, cristãos da Guiné-Bissau, especialmente, daquelas pessoas que sonham com
esta graça e não podem dela beneficiar. Que o Senhor faça crescer em mim e em todos nós a fé em
Jesus Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou naquelas terras”. Retornará à Guiné no dia 10 de
Novembro.

-7-

Jornal da Diocese de Bafatá

A CANA DE BAMBU

Era uma vez um maravilhoso jardim, situado bem no centro de um campo. O dono costumava
passear ao sol do meio-dia...
Um esbelto bambu era, para ele, a mais bela e estimada de todas as árvores e plantas do seu
jardim. Este bambu crescia e tornava-se cada vez mais lindo. Um dia, o dono, pensativo, aproximou-se
do seu amado bambu:
“Querido bambu, eu preciso de ti”.
O bambu respondeu:
“Senhor, estou pronto. Faz de mim o uso que quiseres”.
O bambu estava feliz, parecia ter chegado a grande hora da sua vida.
O seu dono precisava dele e ele iria servi-lo.
Com voz grave, o senhor disse:
- “Bambu, só poderei usar-te, se eu te podar.”
- “Podar? Podar a mim, senhor?! Por favor não faças isso. Deixa a minha bela figura. Tu vês como
todos me admiram”.
- “Meu amado bambu” - a voz do senhor tornou-se mais grave ainda - “Não importa que te admirem
ou não. Se eu não te podar, não poderei usar-te”.
No jardim tudo ficou silencioso...
O vento segurou a respiração... Finalmente o lindo bambu inclinou-se e sussurrou:
- “Se for assim, podes podar-me...”
O senhor continuou falando:
“Meu querido bambu, devo também cortar as tuas folhas...”
O sol escondeu-se atrás das nuvens... Umas borboletas afastaram-se assustadas...
Disse o senhor novamente:
- “Ainda não basta, meu querido bambu: devo também cortar-te pelo meio e tomar-te o coração. Se
não faço isto, não poderei usar-te.”
- “Por favor, senhor” - disse o bambu - “eu não poderei mais viver. Como poderia viver sem o
coração?”
- “Devo tirar-te o coração. Caso contrário não poderei usar-te”.
Houve um silêncio... Alguns soluços de lágrimas abafadas...
Depois o bambu inclinou-se até ao chão e disse:
- “Senhor, poda, corta, parte, divide, toma por inteiro”.
O senhor desfolhou, decepou, partiu-o e tirou-lhe o coração. Depois levou-o para o meio de um
campo ressequido, a uma fonte de onde brotava água fresca. Lá o senhor deitou cuidadosamente o seu
querido bambu no chão...
Ligou uma das extremidades do tronco decepado à fonte, e levou a outra até ao campo. A fonte
cantou boas-vindas ao bambu decepado. As águas cristalinas se precipitaram alegres pelo corpo
despedaçado do bambu; correram sobre os campos ressequidos que por elas tanto haviam suplicado.
Ali plantou-se trigo, arroz, milho, feijão. Os dias se passaram... A sementeira brotou, cresceu e tudo
ficou verde. Veio o tempo da colheita. Assim o tão maravilhoso bambu de outrora, no seu
despojamento, no seu aniquilamento e humildade, transformou-se numa grande bênção para toda a
região. Quando ele era grande e belo, crescia somente para si e alegrava-se com a sua própria beleza.
No seu despojamento e aniquilamento, na sua entrega, ele tornou-se o canal do qual o seu senhor se
serviu para tornar fecundas as suas terras. Muitos, muitos homens e mulheres encontraram a vida e
viveram deste tronco de um bambu podado, cortado, decepado e partido.
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MOMENTO DE LAZER

Paciente ao psiquiatra: sou tão infeliz. Ninguém gosta de mim!
Psiquiatra:
- Isso não é verdade. Eu gosto de você!
Paciente:
- Tudo bem, mas eu não posso pagar a todo o mundo…

____________________________________

O homem, no céu, conversava com Deus:
- Senhor Deus, que são, para Vós, mil anos?
- Um minuto.
- E 100 mil euros?
- Um cêntimo.
- Senhor, dai-me um cêntimo…
- Pois não, espere um minuto!

Jornal da Diocese de Bafatá

APONTAMENTOS
02 de Outubro: Viagem de Dom Pedro para Itália
20 a 22 de Outubro: Cúria Diocesana de Bafatá: II Jornadas de Lançamento da Actividade
Educativa na Diocese de Bafatá.
30 de Outubro a 06 de Novembro: Viagem de Dom Pedro à Terra Santa
2 e 3 de Novembro: Cúria Diocesana de Bafatá, Encontro de Jovens Líderes
10 de Novembro: Regresso de Dom Pedro à Guiné-Bissau
19 e 20 de Novembro: Cúria Diocesana de Bafatá: 21ª Reunião do Conselho Presbíteral
25 a 30 de Novembro: Thies, Senegal: Conferência Episcopal
02 de Dezembro: Bissau: Retiro Missionarias da Imaculada
09 e 10 de Dezembro: na sede da Caritas Guiné-Bissau: Encontro sobre Pastoral da Criança

Feira das Possibilidades (Nhabijon):
15 a 18 de Outubro – Agricultura
22 a 25 de Outubro – Apicultura
12 a 15 de Novembro – Associativismo e Animação Rural
19 a 22 de Novembro – Hortaliça de base

Outubro: Novo horário de transmissão da Rádio Sol Mansi:
- na frequência 101.8 Bissau: único período das 6h30m às 23h00m.
- nas frequências 90.0 Mansoa e 101.8 Bafatá: de segunda a sexta – 1ºperíodo das 6h30m ás
13h30m e 2º período das 17h30m às 23h00m.
sábado e Domingo: único período das 6h30m
às 23h00m.
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