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construir sobre a rocha 
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem 

a Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc. 8, 21) 

No passado dia 15 de Outubro realizaram-se as Eleições Gerais de 2014 em 

Moçambique. Os observadores internacionais, na sua maioria, declararam que o 

processo decorreu bem, apesar da ocorrência de um ou outro incidente. Interna-

mente muita gente contesta os resultados apontando para irregularidades graves 

e classificando as eleições de fraudulentas. Outros respondem que isso é descul-

pa de quem não é capaz de reconhecer a derrota. 

 

Da parte da Igreja a preocupação sempre foi a de colaborar para garantir que o 

processo fosse transparente, livre, justo e pacífico. A Diocese, em diálogo e 

cooperação com várias entidades do Governo e da sociedade civil, tentou dar o 

seu contributo. Destaque especial merece a Comissão Diocesana de Justiça e 

Paz, assim como a Rádio Watana. A Comissão apresentou os observadores inde-

pendentes a que a Igreja Católica tinha direito. Infelizmente as credenciais nun-

ca chegaram a tempo e a maioria dos observadores não puderam fazer o seu tra-

balho. Recordemos, por exemplo, que, dos mais de 400 elementos previstos para 

Eleições Gerais 2015 
o que está acontecendo 
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o Observatório Eleitoral para a 

Província de Nampula, nem uma 

quarta parte tinha sido credenciada à 

hora da abertura das urnas! De facto 

podemos dizer, a título de conclusão, 

que nem sempre a Igreja sentiu da 

parte de quem governa uma vontade 

clara de garantir transparência. 

 

Os resultados destas eleições, a serem 

justos, revelam que a Frelimo contin-

ua a merecer a confiança do eleito-

rado a nível nacional, embora tenha 

perdido uma percentagem significa-

tiva em relação ao mandato anterior. 

A vitória é obtida sobretudo graças ao 

apoio quase hegemónico das provín-

cias do sul do País e ainda de Cabo 

Delagado mais a norte. Por sua vez a 

Renamo conseguiu vencer nas 

províncias do centro, e em Nampula e  

Zambézia, mais a norte. 

 

Resultados divulgados 

no dia 30 de Outubro 

2014: 

 

Presidenciais: 
 

Nyusi 57,03%  

Dhlakama 36,61%  

Simango 6,36% 

 

Assembleia da R:  
 

Frelimo 144  

Renamo 89  

MDM 17 

 

Podemos agora olhar 

para os resultados do 

mandato anterior que 

revelam que o partido no poder, desta 

vez, também “perdeu”! Situação em 

2009: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarações de partidos, candida-

tos e outros órgãos: 

 

A CNE (comissão nacional de 

eleições) reconhece que houve irregu-

laridades (enchimento de urnas, troca 

de cadernos eleitorais, falsificação de 

editais e atrasos na divulgação das 

contagens…), mas concideram que 

no geral as eleições decorreram de 

Presidenciais: 
 

Guebuza 75,01%  

Dhlakama 16,41%  

Simango 8,59% 

 Assembleia da R: 
 

Frelimo 191  

Renamo 51  

MDM 8 
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mpantthe wa  

hiri kahirowa kuvara mu-

teko owo, ota wa 300 metro 

wassembleia a mwathanle. Ahipajerya 

muthanlo ephiyakaru. e-sete hora ari 

omaleleya ni othokiheya ni mwiwanano, 

khari vo namaweha-weha amosambicano 

wala a ilapo sokhopela. Ari vo pilisa 

mmosa pahi. Ari vakhiviru vavo 

muxerexere mwa nipuro na esikola yeyo. 

Kahipajerya ovanela n’atthu kakohaka ti 

pani omuthanleliya, vohakhanyereriha. 

Ale yathuna yanikilela akina kiyathuna. 

 

Yaruma 10:45H kahipajerya olavula ni 

Rádio Watana kihimyaka iye sari sopave-

leya ntoko sihimyaka, sahikhala mikuthe-

kuthe mpantthe wa ikeretensiale sa ma-

membro MDM. Ni a Renamo sikina 

khinakhala snina nawe ole akhalana tivo 

mukhapeleli  

Rádio Watana 

a mwathanle 
forma “ordeira, calma, tran-

quila e transparente”. 

 

Daviz Simango veio dizer que 

“os resultados não são 

credíveis tendo em vista os 

inúmeros relatos de irregu-

laridades… Lutaremos com 

as armas pacíficas de protes-

to…” 

 

A Renamo diz que o proces-

so eleitoral foi fraudulento e 

vai impugnar os resultados 

(“apresentar queixa no tribu-

nal conforme está previsto 

na lei”). 

 

No entanto os observadores 

internacionais afirmam que 

as eleições foram justas, li-

vres e transparentes, exceptu-

ando um ou outro incidente 

que não foi suficiente para 

manchar o processo em si. 

 

Filipe Nyusi também já fez a 

sua declaração, dizendo: 

“Permitam-me, do fundo do 

meu coração, saudar os outros 

concorrentes”. Nyusi diz ainda 

que vai trabalhar com todos os 

moçambicanos e que vai 

aproveitar as ideias dos outros 

partidos e dos outros candida-

tos para contribuir para o 

desenvolvimento de 

Moçambique. 

Sobre as eleições leia também 

na página 8  “acidente na Ilha” 
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muna Renamo mmosa nsina nawe 

João Feliagem. Kiathuniye wasinariya 

ni presidente a mesa, ni ahikhothi-

herya okhalela khomoliya. Owo 

ahikhotha ottama, vano yahihaniya 

mapilisa o-Monapo 19:30H kurwa 

khumutthukwwa nalgema khumurwa-

na o-Monapo. 

 

Miyo kahakoha numala yarokhotha 

okilela mpaka olelo! Yakisuwelihale 

matelekato a ipartitu ilista savahiyaya 

ni presidente tivo vawenryaka 

ovahererya oRadio Watana dia 

16/10/2014. 

 

Vitorino Aly 

etthay’ahu 
muhitumihe 

comissão diocesana 

da Justiça e Paz lan-

çou a campanha da capulana. 

Esta serve para sensibilizar a 

população para a importância 

de preservar a sua terra, que é 

um bem inestimável da nação e 

o principal garante da sobrevi-

vência para um povo que vive 

essencialmente da agricultura. 

 

Os projectos de desenvolvi-

mento, como o ProSavana e 

outros, podem ter sido concebi-

dos para atrair riqueza para o 

país, mas muitas vezes os resul-

tados não correspondem ao 

previsto e o povo acaba sendo 

prejudicado. Por isso é tão im-

portante que as pessoas estejam 

bem informadas! 

Sintonize a RÁDIO WATANA 107.0 FM |   
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muthukumano mulupale wa ettoko 

Mahiku yetthaka miloko 

mili ni mahiko maxexe 

mpaka mahiku miloko mathanu ni 

manli, wa mweri wa namithanu ni 

mixexe, wa eyaka yela enettha wa-

hiraneya muthukumano mulupale 

wopajerya wa ettoko epoma wo Beira. 

Yahirowa atthu emiya emosa n’atthu 

axexe a ediocese sothene sa elapo ahu. 

Yarowa wakula ediocese atthu 

opiyerya numero noyeva ntoko athanu 

ni araru, watta waya muloko ni anli, 

wattakanxa ni mabispo, mapatiri, mai-

rima ni amiravo. Axipapa ni aximama 

yari axinene muthukumano owo, vano 

ediocese ahu ahirowa ettoko emosa ya 

ezona ya werati ekina ettoko ya ezona 

yo nacala, ni mapatiri manli, irima 

mmosa, jovem mmosa ni bispo ahu.  

 

Vano yalavuliwa mwaha wa ettoko ni 

etema yari yeyo yalavulaya mabispo ni 

papa oRoma “MITTHENKANSO SA 

ITTOKO MWAHA WOLALEYA 

EHAPARI”. Ohiya vo sahilavuliwa tho 

itema thanu ni xexe. Wahikala-to oka-

thi axipapa awo wahimiya othelana 

waya okhati wa muretthele ni okhati 

worika onakumelela vattokoni waya. 

Ahilavuliwa tho wira axipapa ekhaleke 

atthu asuwela walela anamwane ni 

osuwela ophentana ni olompa ni ororo-

Beira 

Estatu
eta african

a rep
re

sen
tan

d
o

 a Sagrad
a Fam

ília
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melana othelana waya. Okhala wira 

othelana onkuma wa Muluku ni vavo 

ahana akhalanaka wamini. 

 

Masi weiwo tho wahikala muthuku-

mano wa Amiravo waholeliwa ni 

bispo o Tete D. Inácio alavulaka 

mwaha wamiravo mudioceseni 

mumpwanhaneyaya, ophaveliwaka 

okelihiwa amiravo ephiro yorera 

okhala wira awo ekwaha ekina anivi-

rikanya simpavelaya axititi’aya. Ni 

itthu sikina sa ediocese kihiwenryaka 

ohimya mu sinrowa ohimiwa oCara-

pira nihiku na muthukumano wama-

jove mweri óla. 

 

Eliseu Abel 

Um dos importantes acon-

tecimentos ocorrido na 

Igreja recentemente foi o Sínodo Ex-

traordinário dos Bispos sobre a Famí-

lia: Terminou no passado dia 19 de 

Outubro. Mas a reflexão sobre este 

tema vai continuar ao longo do próxi-

mo ano e será novamente tratado no 

Sínodo ordinário de Outubro 2015.  

 
O Papa Francisco no encerramento do 

Sínodo disse é preciso cuidado com as 

atitudes de rigorismo ou de facilitis-

mo na acção da Igreja: Francisco dis-

se que “Desde o tempo de Jesus, há a 

tentação dos zelosos, dos escrupulo-

sos, dos cuidadosos e dos hoje chama-

dos tradicionalistas e também dos in-

telectualistas”. Mas o Papa advertiu 

também para o outro extremo, para a 

“tentação do facilitismo destrutivo, de 

quem em nome de uma misericórdia 

enganadora enfaixa as feridas sem 

primeira as curar e medicar”. “É a 

tentação dos facilitistas... ”. 

 

O Papa, bem ao seu estilo, disse ainda 

que “A Igreja tem as portas escanca-

radas para receber os necessitados, os 

arrependidos e não só os justos ou os 

que pensam que são perfeitos. A Igre-

ja não se envergonha do irmão caído e 

não finge que não o vê, pelo contrá-

rio, sente-se levada e quase obrigada a 

levantá-lo de novo”.  

 

 “Caros irmãos e irmãs, agora temos 

ainda um ano para amadurecer, com 

verdadeiro discernimento espiritual, 

as ideias propostas e encontrar solu-

ções concretas para tantas dificulda-

des e incontáveis desafios que as fa-

mílias têm de enfrentar”, concluiu. 

sínodo 
dos  

bispos 

http://press.vatican.va/content/salastampa/pt/bollettino/pubblico/2014/10/18/0771/03046.html
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oxukururiya wa bispo 

“Mwa yeyo Enokhala 

Eroho y´Apwiya” (Yes. 

11, 2ª).  

 

Mahiku ovirikana a mweri wa namu-

loko wa eyaka yela ya ikonto pili ni 

iyaka muloko ni ixexe, Bispo Dom 

Germana a Diocese yoNacala, 

oxukurya iparokia iya sotharelana 

oLunga, oMonapo ni oKixaxe. 

Oxukuryawawe iwo Bispo apangen-

rye eparokia yo Santo 

António yo Lisbão 

oLunga muthethe wa 

Muaualo, nihiku 

nanexexe wa mweri 

wa namuloko, nihiku 

nanethano wa mweri 

yowo, oxukurya 

eparokia yo São Paulo 

yo Monapo, nihiku na 

namuluko namosa, 

Bispo owo oxukurya 

eparokia yo oKixaxe, 

okiseryaka eparokia ya 

oLunga muthethe wo 

Ndeleya, nihiku nana-

muluko ni manly. 

 

Eparokia São Paulo yo 

Monapo makristão 

amulela Bispo owo 

wira awo ahira ni annira exonka em-

pavelaya otekelana ekrejaya ye 

eparokia ni amuvekela mukaliheryo. 

Bispo owo owakula wira makristão 

awo akaleke owilipiha wira awerye 

oteka ekreja eyo. 

 

Makristão eparokia yo oKixaxe 

amuvekela Bispo wira avahe padry 

onkala eparokia yele wira 

akweyhereke mitekosaya. 

 

Bispo owo, ohahimerya makristão a 

iparokia iya zixukunryawe wira 

akaleke ophentana mukina ni muk-

Monapo Quixaxe Lunga 
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wawe epajeryaka kula ethoko wira 

opwanhaneye murethele wa athu 

othene. 

 

Bispo yowo, ohavaha esakramento 

ye ekrisma a makristão a iparokia 

iya, oLunga miloko mithanu 

namixexe nanly, oMonapo miloko 

mithanu namili nathanu, ni oKixaxe 

emiya emosa ni miloko mithanu na-

mosa ni araru. 

 

Vomaliheryawaya, makristão awo a 

iparokia iya axukurela oxuku-

riawaya ni Bispo Dom Germano. 

ahiku yettaka 15 de Outu-

bro oLumbo (edistrito yo-

Muhipiti) esikola yo Jembesse, mwa-

ha wa mwatthanle wiraneye elapo 

ahu yothene, ohokwa mmiravo 

owatinjiriya ni ebala mwaha mukuto-

kuto wakhumelenle eriyari wa 

mwathanle yowo. 

 

Nikhuro ya epartido Renamo yahole-

liwa ni mulopwana mmosa anihaniwa 

Kota Sara, atthukale eportau ni 

ekattiyatto awe, okhala wira eworene 

yeyo yira musatoro vamosa ni co-

mandante a PRM ohipiti oyari vas-

sembleyani vavo. Okhala wira akotti-

hiya okhuma ni nikhuru na Renamo 

nenna, yahilovola ipneu sa caro 

yitthelasaka kasolina epahaka wira 

ehone vavira amakhulupale ale. Tivó 

vapwanyaneyaya mapolicia yopaka 

ekapwitti ahasareyaka nanttompe 

owo a iyakha 15. 

 

Castro Jaime ni Augusto Mário 

wiviwa oMuhipiti 
mwaha wa  mwatthanle 
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eve lugar na Carapira, de 24 a 27 de Novembro, mais um Conse-

lho Diocesano de Pastoral. Com a participação de muitos leigos e 

também padres, irmãs e o bispo, este encontro, que se vem realizando anual-

mente, serve para avaliar os trabalhos do ano que termina e programar a ac-

ção pastoral do ano seguinte. No próximo número daremos mais detalhes 

sobre este Conselho. 

Alguns dos participantes no Conselho Diocesano 

Conselho Diocesano de Pastoral 2014 

aHalua, mweri wa Setem-

bro, wahonaneya eKrisma 

wa mittethe sothene wa eParo-

kiy’ahu ela. Wa esakramento yela 

yahirerihiwa aKristu ophiyerya 

ekonto emosa n’atthu emiya tharu 

okhuma alopwana n’atthiyana, va-

mosa n’amwavano epixenrye iyakha 

muloko nathanu erowaka oholo. Vo-

naneyaka wira wa muthukumano ola 

Bispo ahu 

khakhalenle, 

masi akristu 

othene yahitheliwa murima vanjene 

wa murumei awale okhanle P. Ata-

násio. 

 

Celestino Fernando, Vasco Mwaneke 

ni José Filipe 

Crismas wahalua 
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Ekurso ya Comunicação Social 

-centro Catequético Dan-

iel Comboni yoCarapira 

yahiraneya eKurso yamanimador a 

Comunicação Social yarwenliye 

natthu amphiyerya 23 ekhumaka 

iparokiya khamosa khamosa ya 

eDiocese ahu yela, okhuma mahiku 

etthaka 24 mpakha 27 yOutubro 

eyakha 2014. 

 

Nihiku nopajerya etema yopajerya 

“Espiritualidade yanimador” 

yaholeliwe ni estagiário Cabo Ver-

diano onihaniwa Dino Semedo. 

Mmeloni mwaya vasiso mahiku 

yettaka 25 yavahiwe itema ntoko 

iya: “Sokhumelela sa elapo ahu ni 

ilapo sokhopela”; etema ela yahole-

liwe ni Wilson Amaral. Votharelana 

yavahiwe etema enihimya “Projecto 

ProSavana” yaholeliwe ni Tipito 

Assane. Makaripi wa nihiku nenla 

yavahiwe etema “Formação yokha-

liherya miteko so Rádio Watana” 

yavahiwe ni Fritz Agostinho.  

 

Vasiso wa nihiku nokhiserya, nari 

etiminko, nahirowa omissani 

ekereja yoCarapira. Yamala emisa, 

yavahiwe etema ephiro annikha-

liherya olepa sana ehapari: 

“Elavulelo sana navahaka mittaka”; 

etema ela yavahiye ni jove Rita 

Coelho. Makaripi aya yahivahiya 

itema pili: “Sokhumelela sa ilapo 

sothene muhina mwa Ekereja” ni 

“Miteko samanimador a Comuni-

cação Social”. Saholeliwe ni Patiri 

Damasceno. Patiri owo ahivaha-tho 

muhupi wamanimador othene mu-

hina wa muteko aya wira ti wokha-

liherya miteko sikina sirinaya 

Ekereja wala eparóky’aya. 

Eparokya yakhalana mithukumano 

saya sikina, animador a eComuni-

cação ohana okhalela wira ower-

Alguns dos participantes neste curso 
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o dia 19 de Outubro foi bea-

tificado pelo papa Francis-

co, em Roma, Paulo VI. A partir de 

agora vamos chamar-lhe Beato Paulo 

VI. A beatificação, como sabemos, é 

uma das últimas etapas num longo pro-

cesso que pode concluir com a canoni-

zação. Em baixo deixamos algumas 

notas e curiosidades que nos recordam 

quem foi Paulo VI e como se realizou a 

celebração da beatificação. 

 

 Teve 15 anos de pontificado (1963 – 

1978) 

 Foi o papa que levou a bom termo o 

Concílio Vaticano II e iniciou a im-

plementação das suas decisões 

 Foi um papa muito inteligente e cul-

to, era de uma grande abertura para 

com todos e apostava sempre no 

diálogo 

 O Centro Catequético do Anchilo 

tem o nome deste papa! 

 Foi beatificado depois de se ter con-

firmado (em 2013) o “seu” milagre 

(a cura de uma criança ainda no seio 

materno nos EUA) 

 A cerimónia de beatificação aconte-

ceu no encerramento do sínodo, um 

organismo instituído por ele mesmo! 

 Na cerimónia estavam cerca de 

70.000 pessoas  

beato 
Paulo VI 

yeke walalerya makristau othene wa-

la atthu akina a mparokya wala ilapo 

sikina ehapari yorera ya Yesu, hata 

sokhumelela sa elapo. 

 

Tivo ninweryahu ohimya wira eKur-

so eyo ehiraneya sanene vohimiku-

tho-kutho hata mwaha wa etema 

yahimya wira “Ettay’ahu muhitumi-

he” ehoniheriwa ekuwo aya enthuna 

othonyiheriwa iparoquia sothene 

enihimwa emiya emosa. 

 

Castro Jaime, Ilha de Moçambique  



diocesi Yonakhala akhala 

amiravo miloko mixexe ni 

athanu nanli ari oseminario sovirikana 

iya sinttharelana: mmosa omaliha oso-

ma opatri; mulokó nararu ammaliha 

Filosofia, vano ankela ompajeryaka 

omusoma Teologia, mpantte wokiserya 

wosoma opatri; anli ,yamusoma Filoso-

fia eyakha yanenli; axexe, nave-tho 

yamwettha Filosofia yowo mpantte 

Wopajerya.  

 

OSeminario yo Nacuxa awakhelela 

eyakha ela 2014 amiravo milokó 

mithanu ni mmosa, mwa yawo miloko 

mili ni athanu nanli ari madiocesano 

ekawaneyaka so: athanu naxexe yari 

eyakha na neraru, eyo piyo, ala amwìra 

12ªclasse; anli yari eyakha yanenli, eyo 

piyo, 12ª classe, axexe yari eyakha 

yopajerya, eyo piyo, 11ª classe; athanu, 

10ª classe; athanu namosa yari 9ª clas-

se; mmosa ari 8ª classe.  

 

P. Pilali Mwatres 

Número total de seminaristas no seminário diocesano 47 

Finalista de Teologia (irá ser brevemente ordenado diácono) 1 

No 3º ano de Filosofia (irão iniciar a Teologia) 13 

No 2º ano de Filosofia 2 

No 1º ano de Filosofia 4 

No propedêutico 9 

Na 12ª classe 2 

Na 11ª classe 4 

Na 10ª classe 5 

Na 9ª classe 6 

Na 8ª classe 1 

ihapari so Seminario 

sms das comunidades 
Hiyano amacristao ekereja yo Inducaju – Lumbo, mahiku yetta-
ka 2 wa mueri wa Novembro, nahijiveliya vanjene okhala wira 
nahana myeri 6 nihinire emissa ni padir’ihu. Masi vaphiyalyaya 
nihiku nenna patiri ahupuwela orwa okhala vamosa ni hiyo  
emissa ya atthu okwa othene. 

Augusto Mário 


