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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - A Igreja continua a investir nos jovens,
esperança de um futuro melhor
Bissau (Agência Fides) – A diocese de Bissau e a de Bafatá celebraram, de 4 a 6 de maio, a sua "Jornada da
Juventude". O Bispo Auxiliar de Bissau, Dom José Lampra Cá, se encontrou com os jovens da diocese em Farim,
enquanto Dom Pedro Carlos Zilli, Bispo de Bafatá¸ viveu este evento em Buba. Segundo as informações enviadas
à Agência Fides pela Cúria de Bissau, os jovens inscritos para o evento da diocese de Bissau eram 1.029, mas se
calcula que efetivamente estavam presentes cerca de 1.300. Em Buba, se reuniram 530 jovens provenientes de
todas as paróquias e as missões da diocese de Bafatá. O tema comum era a XXVII Jornada Mundial da Juventude
deste ano de 2012: "Alegrai-vos sempre no Senhor" (Fil 4,4), destacando as palavras do Papa: "A alegria é um
elemento central da experiência cristã".
Além deste tema, em Buba, partindo da Carta pastoral de Dom Zilli, "A esperança não engana", se refletiu
também sobre: "Os jovens, esperança de uma Guiné melhor". Os jovens da diocese de Bafatá foram introduzidos
no clima da próxima Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 2013, enquanto foi apresentada a logo
oficial e o tema: "Ide, fazei discípulos de todas as nações" (cfr. Mt 28, 19). As Jornadas foram marcadas por
momentos de reflexão, por um concurso musical, por uma intensa oração e pela Missa.
No final da Missa da Jornada da Juventude em Buba, domingo, 6 de maio, Dom Pedro Zilli evidenciou que "as
jornadas da juventude em Farim e Bafatá revelam que, apesar das dificuldades provocadas pelo golpe militar de
12 de Abril, nossos jovens continuam a acreditar em possibilidades novas mais de acordo com a dignidade dos
guineenses. Que a liberdade religiosa é profundamente respeitada neste nosso querido País. Revelam que a Igreja,
através das Dioceses, Paróquias e Comissões, continuam a investir na juventude, esperança de um futuro melhor".
(SL) (Agência Fides 09/05/2012)
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