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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - “Maria, ajuda-nos a crescer na fé”: milhares de
fiéis na peregrinação mariana a Cacheu
Bissau (Agência Fides) – Sábado, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição da Beata Virgem Maria,
realizou-se a tradicional Peregrinação nacional dos guineenses ao Santuário de Nossa Senhora da Natividade em
Cacheu. Neste Ano da Fé, o lema da peregrinação será: “Maria, ajuda-nos a crescer na fé”. Segundo as
informações enviadas à Agência Fides pela Cúria de Bissau, na tarde de sexta-feira, 7, houve também uma marcha
dos jovens de Capó a Cacheu (cerca de 7 km), seguida pela adoração eucarística no Santuário. Na manhã de 8 de
dezembro, os peregrinos provenientes de várias paróquias das duas dioceses da Guiné-Bissau fizeram uma
procissão ao Santuário, onde foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatá, e
concelebrada por Dom José Camnate na Bissign, Bispo de Bissau, e pelo Auxiliar, Dom José Lampra Cà, além de
muitos sacerdotes provenientes de todos os cantos da Guiné.
Durante a homilia, Dom Zilli convidou os milhares de fiéis a depositar suas esperanças em Deus, como o fez
Maria, e recordou que “todos somos chamados à santidade, a sermos imaculados, a viver em comunhão com Deus
no amor”. Depois de recordar que, em Jesus Cristo, Deus nos torna “embaixadores da reconciliação”, o Bispo
concluiu: “Oremos a Deus para o diálogo por um novo contrato social que está por começar, nos ajude a curar as
feridas de nossas guerras, a levar a harmonia às famílias, a abandonar a desconfiança entre os vários grupos ou
partidos, a levar a unidade, a fraternidade e a paz à Guiné-Bissau”. No final da celebração, o Bispo de Bissau
agradeceu todos os presentes, as autoridades nacionais e locais, os voluntários e benfeitores, e os dois sacerdotes
de Portugal e Brasil que vieram ensinar no Seminário Maior de Bissau. Dom Camnate na Bissign também
agradeceu por sua presença um grupo de líderes muçulmanos. (SL) (Agência Fides 10/12/2012)
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