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ÁFRICA/SENEGAL - Ziguinchor celebra a ordenação de seu quarto Bispo
Ziguinchor (Agência Fides) - "O meu chamado ao episcopado realiza-se no contexto da crise em Casamança que
perdura e não parece encontrar uma solução. Isso pode levar muitos a um certo cansaço e desânimo. Este lema
quer infundir nova coragem e mais uma vez lembrar a todos os homens de boa vontade que tudo é possível para
quem acredita em Deus". Com estas palavras, o novo Bispo de Ziguinchor (Senegal), Dom Paul Abel Mamba,
ilustrou o significado de seu lema episcopal "Nada é impossível para Deus" (Lc 1, 37), durante o rito solene de
sua ordenação episcopal realizada no sábado, 21 de abril.
A guerra pela secessão de Casamança (cuja capital é Ziguinchor) eclodiu, em 1982, e deixou milhares de mortos,
além de provocar a fuga de milhares de pessoas. Na região, uma das mais férteis do Senegal, vivem diferentes
etnias e credos: muçulmanos, cristãos e animistas. Antes da guerra era o centro turístico mais importante do
Senegal.
Segundo as informações enviadas à Agência Fides pela Cúria de Bissau, a missa de ordenação de Dom Abel
Mamba foi presidida pelo Cardeal Thédore Adrien Sarr, Arcebispo de Dacar, que tinha ao seu lado Dom
Jean-Noel Diouf , Bispo de Tambacounda, e Dom Jean Pierre Bassène, Bispo de Kolda. Dom Paul Abel Mamba
foi nomeado Administrador Apostólico de Ziguinchor, após a morte de seu predecessor Dom Maixent Coly, em
24 de agosto de 2010, e Bispo da Diocese em 25 de janeiro de 2012 (veja Fides 26/01/2012) tornando-se assim o
quarto bispo de Ziguinchor.
Os três bispos da Guiné-Bissau, Dom José Câmnate na Bissign, Bispo de Bissau, Dom Pedro Carlos Zilli, Bispo
de Bafatá¸ e Dom José Lampra Cá, Bispo Auxiliar de Bissau, acompanhados por um bom número de sacerdotes e
fiéis das Dioceses de Bissau e Bafatá, participaram deste momento tão solene e importante para Ziguinchor e para
toda a sub-região. (SL) (Agência Fides 24/04/2012)
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