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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - Em 13 de dezembro, Jornada nacional de oração
e jejum pela paz convocada pelos Bispos
Bissau (Agência Fides) – No período do Advento, os Bispos das dioceses de Bissau e de Bafatá, Dom José
Câmnate e Dom Pedro Zilli, convidam todas as comunidades diocesanas para “uma jornada de jejum e oração
pela paz no mundo, na África e na Guiné-Bissau”, que terá lugar no dia 13 de dezembro. Segundo as informações
enviadas à Agência Fides pela diocese de Bissau, ao apresentar a iniciativa os bispos destacam: “Que a nossa
oração e o nosso jejum nos levem a acolher a paz através de uma vida marcada pela verdade, justiça e
reconciliação. Que os dirigentes mundiais, africanos e guineenses pensem nos mais pobres dentre os povos. Que o
espírito democrático preencha o coração de todos e, de modo especial, dos políticos e militares, dos quais
depende, em maior proporção, a consolidação da paz".
Em sintonia com a onda de solidariedade internacional em favor das Filipinas, nação profundamente ferida pelas
inundações desastrosas do tufão “Haiyan”, os bispos recomendam às suas “comunidades paroquiais que o fruto do
jejum do dia 13 seja destinado às vítimas dessa catástrofe natural”. Além disso, a Igreja Católica promove uma
coleta de fundos em favor do povo Filipino até domingo, 22 de dezembro.
Nos dias 6 e 7 de dezembro, se realizou a tradicional Peregrinação Mariana nacional dos guineenses ao Santuário
de Nossa Senhora da Natividade, em Cacheu. Por ocasião do encerramento do Ano da Fé, foi escolhido como
lema da peregrinação: "Com Maria, caminhamos à luz da fé”. Como de costume, foram muitos os jovens e os
adultos que realizaram a peregrinação a pé, marcada pela oração e pelo sacrifício. Mais de quatro mil fiéis
participaram, a seguir, da Missa da solenidade da Imaculada Conceição, concelebrada pelos Bispos das duas
dioceses, na qual estavam presentes também representantes do Estado e da comunidade muçulmana. (SL)
(Agência Fides 9/12/2013)
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