Editorial
A Paróquia da Nossa Senhora de Candelária, Sé Catedral e Paróquia do Bispo
de Bissau, celebrou o Dia Mundial das Missões num ambiente de compromisso e
de festa.
De compromisso, porque, o Dia Mundial das Missões, coincidindo com a
abertura do Novo Ano Pastoral a nível da Igreja Católica Universal, os 10
Movimentos que compõem a Paróquia de Catedral fizeram a proclamação
pública do seu compromisso.
Essa declaração de compromisso traduziu-se numa autêntica manifestação de
fé e determinação por parte desses movimentos, em tudo fazer para uma efetiva
realização das atividades programadas em conformidade com as orientações do
Pároco.
Desse compromisso, pode-se depreender que os crentes da Avenida Amílcar
Cabral estão despertados, conscientes e determinados a estabelecer uma ponte
segura entre a fé e a obra, pois, tal como insistentemente pregava o Pe. Neves, a
fé sem obras é morta.
De festa, porque, internamente, os paroquianos decidiram organizar uma
jornada de confraternização, como expressão de homenagem e solidariedade
para com o seu Pároco, o Fr. Victor Quematcha, pelos seus 25 anos de vida
consagrada à Deus, celebrados no dia 17 de Setembro na Paróquia de Brá, em
Bissau.
A jornada de confraternização reuniu, no Centro Paroquial, vários fiéis entre
jovens, adolescentes e os maiorais da Catedral, todos movidos pelo ideal
comum de fazer vincar o sagrado princípio religioso que é o de ter um só Pastor,
um só Rebanho, que se conhecem mutuamente.
Os paroquianos ceraram fileiras em torno do seu Pároco, cantaram-lhe parabéns
e formularam-lhes votos de um sacerdócio prenhe de boas obras e de
progressos maiores na sua caminhada na Ordem Franciscana.
O Pároco, congratulado, agradeceu e prometeu mais tempo para a Paróquia,
maior proximidade com os fiéis, um bom combate na pregação do Evangelho e
prosseguir, de forma irreversível, a caminhada franciscana até ao último suspiro
da sua peregrinação na Terra.
Que o espírito de serviço reine no coração de todos os paroquianos da Sé
Catedral e que, na humildade do dia-a-dia, todos possam ser contemplados com
a exaltação do SENHOR.
ASSIM SEJA!
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