PEREGRINAÇÃO A CACHEU - 2016
O Santuário Mariano de Cacheu, acolheu este fim-de-semana, nos dias nove e dez
de Dezembro, a Peregrinação Nacional dos fiéis católicos guineenses sob o lema:
“djunto ku Maria no n´gaba miserikordia di Deus”.
No primeiro dia foi realizada uma marcha juvenil na qual participaram muitos fiéis
católicos, provenientes de várias paróquias das duas Dioceses do país. Com início
às 15 horas, a partir da aldeia de Capó, há 7 km de Cacheu, Já ao pôr-do-sol,
começaram a chegar ao Santuário de Cacheu, milhares de peregrinos que, depois
de enfrentaram o sol abrasador e insuportável calor do dia, dirigiram-se ao recinto
do santuário para participar na Adoração Eucarística, que foi presidida pelo Dom

José Lâmpra Cá, Bispo Auxiliar da Diocese de Bissau.
Nas primeiras horas de manhã do domingo, último dia da peregrinação,
continuavam a chegar outros milhares de peregrinos em procissão, que também
fizeram o mesmo percurso dos jovens, na marcha realizada no dia anterior.
Momentos após à chegada dos peregrinos, seguiu-se a celebração da Missa da
solenidade da Imaculada Conceição, como ponto mais alto da peregrinação. Para
além dos bispos presentes, Dom José Câmnate na Bissign, bispo de Bissau e Dom

Pedro Zilli, bispo de Bafatá, estiveram presente Dom Mauro, Bispo de Cascavela do
Paraná, Brasil e Presidente dos Bispos das Dioceses do Paraná. Juntos
concelebraram com numerosos sacerdotes vindos das duas dioceses da GuinéBissau e do Brasil.
No início da celebração, Dom Pedro Zilli enfatizou a presença dos missionários
brasileiros, oriundos do Paraná, que vieram inaugurar a Missão Católica, Beato
Paulo VI, em Quêbo, sul da Guiné-Bissau.
Ainda, Dom Pedro Zilli aproveitou a ocasião parar informar que foi organizada em
Paraná uma ação missionária com vista a angariar fundos, a fim de imprimir vinte
mil Bíblias em Português e Crioulo para doar as dioceses da Guiné-Bissau.

Um gesto que ele mesmo elogiou, considerando-o de maior presente que uma
Igreja poderia dar a uma outra Igreja.
Na sua homilia, baseada, essencialmente, na primeira leitura, tirada do livro de
Génese, Dom José Lâmpra Cá, falou sobre o pecado e as suas consequências de
igual modo a fugirem dele e a procurarem, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a
sua Justiça, acrescentando que o resto nos será dado por acréscimo.
Já na parte final da missa, depois de agradecimentos e antes da bênção final, foi
dirigido um convite a cada peregrino, em particular, para voltar ao recinto da
celebração, às 15 horas, para poder receber a bênção dos objetos de que são
portadores.
No final da tarde e depois do almoço compartilhado os peregrinos, fortalecidos pela
bênção de sua Mãe Santíssima, retomaram as suas respectivas viaturas e
regressaram às suas casas, cantando e rezando, contentes de terem mais uma vez
participado na Peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora de Natividade,
na cidade de Cacheu.
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