O Santo Padre Papa Francisco nomeou Novo Núncio Apostólico para a
Guiné-Bissau, Dom Michael Benach
27.10.2016

O Bispo de Bissau, Dom José
Camnaté Na Bissing, considerou durante a Missa presidida pelo Núncio
Apostólico na Sé Catedral de Bissau, que é uma graça inesgotável para
Igreja da Guiné-Bissau receber o novo Núncio.
Acrescenta «que a presença do Núncio é um sinal de comunhão da Igreja
da Guiné com o Santo Padre. Por isso, queremos manifestar a nossa
vontade de colaborar com V. Ex.ª Rev.ma para um estreitamento cada vez
maior com a Santa Sé».

Na sua mensagem o Don Michael Benach pede aos pastores que levam o
Cristo Salvador aos jovens e mulheres do nosso tempo e que reencontram

as estratégias pastorais adequadas para fazer que cristo seja encontrado
pelos pobres, seguindo as ideias de fé cristão e em Deus.
Ainda pede a Maria que faça a cada um, capaz de evangelizar o mundo de
trabalho, da economia e da política que necessita de uma nova geração de
cristãos empenhados, capazes de procurar com competência e rigor as
soluções de desenvolvimento sustentável, tendo em conta a conturbada
realidade específica da Guiné-Bissau».
Esclareceu que o papel do Núncio é o de servir de mensageiro e
embaixador do Papa na Guiné-Bissau. Um servidor que deve estar e sentir
identificado com o povo. Um líder que vive os problemas do povo e com
ele procura soluções mais adequadas.
O Don Michael Benach é Núncio para o Senegal, Cabo Verde, Guiné
Bissau e Mauritânia. O Núncio Michael Banach é doutorado em Direito
Canônico. Trabalhou nas Nunciaturas Apostólicas de Bolívia, Nigéria, e na
Secção das Relações com os Estados na Secretaria do Estado do Vaticano.

A missa contou com a presença do Bispo de Bafatá, Dom Pedro Zili,
Sacerdotes, Religiosas e de fiéis católicas da cidade de Bissau.
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