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ÁFRICA/CABO VERDE - A ordenação de dois diáconos conclui o encontro
dos bispos do Senegal, Mauritânia, Cabo Verde e Guiné-Bissau
Santiago de Cabo Verde (Agência Fides) - A Conferência Episcopal inter-territorial do Senegal, Mauritânia, Cabo
Verde e Guiné-Bissau, realizou de 26 novembro a 2 dezembro, sua primeira reunião ordinária do ano pastoral
2012-2013. Pela primeira vez, os Bispos se reuniram em Cabo Verde, precisamente em Rui Vaz, a 22 km da
cidade de Praia, na diocese de Santiago de Cabo Verde. Segundo as informações enviadas à Agência Fides pela
cúria de Bissau, na sessão de abertura participou o Núncio Apostólico, Dom Luis Mariano Montemayor, que
falou, entre outras coisas, sobre o serviço que a Igreja presta em favor das inúmeras populações que vivem nos
diversos países que formam a Conferência Episcopal Inter-territorial. Além disso, destacou o convite dirigido pela
Igreja a todos os cristãos a viverem com alegria o Ano da Fé. Como acontece na primeira reunião, os Bispos se
dedicaram à exortação para a Quaresma 2013, que terá como tema: "Alguns desafios da ecologia à luz da fé
cristã". Entre os argumentos do encontro, estão a Unidade Universitária de Ziguinchor (UUZ) no Senegal, o
Sínodo sobre a Nova Evangelização, o 11° Encontro internacional das Equipes de Nossa-Senhora em Brasília, o
encontro da Caritas África e o Ano da Fé. Os Bispos tiveram a possibilidade de encontrar várias autoridades de
Cabo Verde, visitaram alguns locais históricos da ilha de Santiago, projetos de desenvolvimento e o novo centro
social da paróquia de Santa Catarina. No final da reunião, agradeceram a Deus pelos momentos de compartilha e
de oração vividos, pela gentileza e a acolhida das pessoas encontradas, pelo empenho de todos aqueles que
contribuíram para o bom funcionamento do encontro, invocando do Senhor abundantes bênçãos para todos.
Especialmente emocionante e participada foi a celebração da Santa missa no primeiro Domingo do Advento, em 2
de dezembro, no parque do Seminário de S. José, em Praia, com a ordenação de dois diáconos, que concluiu o
encontro. (SL) (Agência Fides 5/12/2012)
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