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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
  

Comunicado de imprensa – 18 de setembro de 2016 

Em peregrinação de Camarões a Roma sob a bandeira da misericórdia e da gratidão 
Uma delegação de nove Fons de Camarões com sua comitiva participará na quarta-feira, 21/09, da audiência geral 
com o Papa Francisco. Depois, às 12h30, haverá uma conferência na Universidade Urbaniana - sala J.H. Newman 

Está chegando a Roma uma delegação de 40 pessoas provenientes de Camarões, formada por nove Fons, reis 
nativos do povo Bangwa de Lebialem, Camarões Sul/Oeste (Fon-Fontem, Fon-Nwametaw, Fon-Nwangong, 
Fon-Esoh Attah, Fon-Akum, Fon-Lewoh, Fon-Nkar, Fon-Bamenda e Fon-Douala), acompanhados por Mafuas 
(rainhas), dois prefeitos e personalidades de seus reinos. 

O motivo da viagem para a Itália é celebrar o Jubileu da Misericórdia com o Papa Francisco e agradecer a 
Deus pelo 50° aniversário do primeiro encontro em Fontem entre o povo Bangwa e o Movimento dos 
Focolares. 

Esta “peregrinação”, como querem que seja chamada, começará no Vaticano encontrando o Papa Francisco na 
audiência geral de quarta-feira, 21 de setembro. Os Fon-Reis poderão cumprimentá-lo em nome de toda a 
delegação e de seus povos, oferecendo-lhe presentes típicos de sua cultura e agradecendo-o pelo tanto que a Igreja 
fez pela população deles. 

Nos dias sucessivos, como convidados do Movimento dos Focolares, visitarão os lugares onde nasceu, viveu e está 
sepultada Chiara Lubich: Trento, Loppiano (Florença) e Rocca di Papa (Roma). Foi ela, de fato, com o Movimento 
dos Focolares quem deu a resposta às orações do povo Bangwa, que chegaram a ela pelo monsenhor Peters, bispo 
de Buéa, no início dos anos 60, quando a endemia da doença do sono e outras doenças tropicais provocavam uma 
mortalidade infantil de 90%, ameaçando extinguir a população. 

Hoje, essas doenças quase desapareceram e o hospital, com ambulatórios, laboratório de análise, sala de 
operações, setor de medicina interna masculina e feminina, setor de cirurgia, maternidade, pediatria e o novo 
setor de doenças infecciosas, representa um centro de excelência nos cuidados com a população de toda a região. 
No início dos anos 70, também foi construída uma central elétrica, uma carpintaria, uma escola para crianças e um 
college, com mais de 500 alunos, entre os mais notáveis institutos pré-universitários de Camarões. 

Estes 50 anos de evangelização, com bases em fatos e que envolveram toda a região de Lebialem, levou dezenas de 
milhares de pessoas a acolher a mensagem cristã na vida pessoal e social, com o apoio do trabalho dos 
missionários Mill e Hill dos padres Brancos, de religiosas e religiosos de outras congregações. Estes levaram à 
criação das paróquias e, mais tarde, da diocese de Manfi, outras escolas e estruturas públicas e administrativas do 
Estado. 

Esta história é a bagagem que a delegação presidida pelos nove Fons carrega consigo. Uma história pela qual 
sentem o dever de agradecer a Deus e “Mafua Ndem Chiara Lubich” (rainha enviada por Deus) como o povo 
Bangwa ama chamá-la. 

 
Está previsto um encontro da delegação Bangwa com a imprensa, 

Quarta-feira, 21 de setembro, às 12h30 (depois da audiência com o Papa Francisco) 
na sala J.H. Newman da universidade Urbaniana  

 

(entrada pela rua Urbano VIII, 16. Do portão de entrada, 20 metros à esquerda) 
 

Mais informações: http://focolare-fontem.org/ - http://focolare-fontem.org/news/video-of-mary-health-of-africa 
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