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ÁFRICA/RUANDA -“O SANTUÁRIO DE KIBRHO UM FAROL DE PAZ PARA A
ÁFRICA” DISSE DOM MISAGO, BISPO DE GIKONGORO
Kigali (Agência Fides) – “ O Santuário de Kibeho será um farol de fede e de esperança de paz para toda a região
dos Grandes Lagos e a África Central”. São os votos e as esperanças de Dom Augustin Misago, Bispo de
Gikongoro, que descreve à Agência Fides o clima que se está vivendo em Ruanda na vigília da consagração do
Santuário de Kibeho, em 31 de maio próximo. “Em uma África afligida por guerras e perseguições, esperamos
tanto que Maria nos ajude a percorrer as vias da paz”, disse Dom Misago, Bispo da diocese na qual está situado o
santuário de Kibeho.
“A consagração do santuário da Virgem marcará o cume do mês mariano, vivido este ano com particular
intensidade seja porque estamos no ano mariano, seja para o evento que viveremos em 31 de maio. Cada paróquia,
cada comunidade da diocese está celebrando uma novena de oração em preparação da consagração. Também
todas as outras dioceses ruandesas estão empenhadas em um caminho espiritual em vista do 31 de maio” disse
Dom Misago.
Por ocasião da cerimônia estarão em Kibeho também os Bispo dos Países vizinhos, em sinal de unidade entre as
Igrejas irmãs africanas.
Em Kibeho, de 1981 a 1989, foram registradas diversas aparições marianas, que foram reconhecidas, após uma
escrupulosa investigação, pelo Ordinário do lugar em 29 de junho de 2002. A primeira aparição é de 28 de
novembro, quando a Virgem aparece a Alphonsine Mumureke, uma estudante de 16 anos. Sucessivamente a
Virgem aparece também a outras duas moças, até a última aparição, em 1989.
Para oferecer aos nossos leitores um quadro mais amplo da situação do país, em 30 de maio, a Agência Fides
publicará um dossiê sobre Ruanda, que abordará a história e a situação da Igreja no País. (L.M) (Agência Fides
23/5/2003 – linhas: 24; palavras: 316)
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