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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU – Os participantes da JMJ no Rio de Janeiro: Foi
importante crescer na fé, encontrar Deus e os irmãos do mundo inteiro
Bissau (Agência Fides) – Quase todos os jovens e sacerdotes guineenses que participaram da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) do Rio de Janeiro (mais de trinta), se reencontraram em 12 de novembro no Seminário São
Kisito em Bissau. Durante o encontro partilharam o que significou o evento para cada um, agradecendo pessoas,
organismos, instituições religiosas e civis que colaboraram para a sua presença no Brasil, louvaram o Senhor por
terem vivido um momento tão importante de fé e experiência da grandeza e universalidade da Igreja Católica,
unidos ao Santo Padre Francisco. Segundo as informações enviadas à Agência Fides pela Diocese de Bissau, o
encontro foi presidido por Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatà, e pelo auxiliar de Bissau, Dom José Lampra Cà,
também ele presente no Rio, que guiaram os participantes a saberem agradecer a Deus pelos dons recebidos por
Ele e dos irmãos, mesmo sem estarem conscientes.
Na partilha muitos falaram da beleza dos lugares, da alegria do encontro com o Papa Francisco e com os jovens
do mundo inteiro, do acolhimento das famílias, da partilha dos eventos culturais, dos testemunhos ouvidos...
Todos sublinharam a pouca importância dos sacrifícios vividos durante a JMJ diante desta ocasião única de
crescer na fé, encontrar Deus, encontrar os irmãos do Brasil e do mundo que vivem a sua fé na Igreja Católica. No
final da missa, da qual participaram também os seminaristas menores das duas dioceses guineenses, foram
entregues aos participantes os temas indicados pelo Santo Padre para as próximas Jornadas Mundiais da
Juventude. (SL) (Agência Fides 16/11/2013)
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