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2015 
ANO DA VIDA 
CONSAGRADA 

jubileu de  

Dom  Germano Grachane 

Ao longo deste 

ano da Vida 

Consagrada, o 

Nlope irá apresen-

tar as congrega-

çoes presentes na 

nossa diocese.  

(leia nas página 6 

e 7) 

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) 
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o dia 14 de Junho de 
2015 foi celebrada uma 
Missa de ação de graças 

pelos 25 anos de Episcopado da Sua 
Excia Reverendíssima Dom Ger-
mano, que teve início pelas 9:00h, 
na Escola Primária Completa de 
Miramar na Cidade -alta de Nacala, 
e, contou com a presença de diversos 
participantes. A que salientar que a 
celebração contou com a partici-
pação de 9 Bispos incluindo o Dom 
Germano a saber: Dom Lúcio Muan-
dula (Xai-Xai e Presidente da 
CEM); Dom Francisco Chimoio 
(Arcebispo de Maputo); Dom Fran-
cisco Martinez (Gurué); Dom Luiz 
Lisboa (Pemba); Dom Ernesto Mag-
uengue (Auxiliar de Nampula); Dom 
Atanásio Canira (Lichinga); Dom 
Alberto Aréjula (Auxiliar de Xai-
Xai) e ; Dom Manuel Machado 
(Emérito de Gurué). Fizeram parte 
cerca de 32 padres e; 2 diáconos. 
A celebração foi presidida por Dom 

Germano (bispo da Diocese 

Nacala). Destacamos a qui a 

homilia de Dom Lúcio  

Muandula,  no qual fez 

menção de aspetos im-

portantes para a vida no que 

se refere a compreensão do 

sentido e vivência do Jubi-

leu. Dizia ele, na sua homi-

lia, do Jubileu como sendo o 

ano em que todos voltam 

para o seu Deus, ano de lib-

ertação, ano de graças. Sali-

entou também o valor do 

número 7 na Bíblia o dia em que 

Deus descansou, 7 x 7 = 49, o jubi-

leu do jubileu. No que se refere ao 

jubileu cristão, tomou como ponto 

de partida o Evangelho de São Lucas 

4, 18 -19, em que Jesus entra na 

Sinagoga em Jerusalém e lhe é dado 

o livro para fazer a leitura e abri o 

livro do profeta Isaías 61, 1-2, em 

que diz “O Espírito do Senhor está 

sobre mim, …”. Também fez 

menção do lema de Dom Germano  

“Espiritus Domine super me”. 

Para finalizar, fez-se abertura do ano 

Jubilar da diocese de Nacala, no 

qual, Dom Germano fez a entrega da 

Bíblia que devera ser lida em todas 

paroquiais da diocese começando 

pela Sé Catedral de Nacala. 

Wilson Amaral   

25 anos de bispo dom Germano 



3 

Dom Germano Grachane,  

25 anos de bispo 

om Germano nasceu em 
Zandamela - Zavala 
(Inhambane) a 4 de Ma-

io de 1942. Muito jovem ingressou 
no Seminá-rio Diocesano de 
Magude (Lourenço Marques), 
dirigido pelos Missionários Vicen-
tinos, e ele próprio pede para ser 
admitido nesta Congregação. De 
Magude seguiu para Portugal onde 
foi fazer os estudos de Filosofia e 
Teologia. Volta a Magude para ser 
ordenado sacerdote a 24 de Maio de 
1970. 
  
Após a independência de 
Moçambique, realiza estudos teo-
lógicos em Roma durante 5 anos, 
obtendo o título de Doutor em Teo-
logia Catequética. Regressa a 
Moçambique e é chamado para ser 
Professor no Seminário Maior de 
Santo Agostinho. A 22 de Janeiro 
de 1990, é nomeado Bispo Auxiliar 
de Nampula e titular de Thunusuda, 
e ordenado Bispo em Nampula a 3 
de Junho do mesmo ano. Toma 
posse da nova Diocese de Nacala a 
29 de Dezembro de 1991. 
 
Logo que assumiu a Diocese, D. 
Germano dedicou a sua vida à sua 
estruturação e crescimento pastoral. 

A sua atenção ao clero local, a es-
treita colaboração com os mis-
sionários e missionárias, o carinho 
a todo o povo de Deus a si confi-
ado, revelam o seu dinamismo pas-
toral de acolhimento e estímulo a 
todas estas forças vivas da Diocese. 
Salienta-se também a ordenação de 
15 padres diocesanos de Nacala (10 
ativos, 3 falecidos e 2 cessados) e, 
em especial, a ordenação de D. Ata-
násio Canira, primeiro padre (1993) 
e primeiro bispo (2015) ordenado 
por D. Germano. 
 
Além desta entrega à Diocese, mui-
tas outras iniciativas e projetos D. 
Germano abraçou como Pastor ded-
icado à causa da Igreja. Tanto na 
Conferência Episcopal, como nos 
encontros da IMBISA, da SECAN, 
e outros, a sua colaboração foi sem-
pre muito bem acolhida e apreci-
ada. Tudo isto são elementos que 
dão um colorido bonito aos seus 25 
anos de vida episcopal ao serviço 
da Igreja. Muitos parabéns Dom 
Germano. 
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«Como sabem, eu já estou celebrando o meu jubileu que culminará em Jun-
ho, completando 25 anos de Ordenação Episcopal. Precisamente nessa da-
ta, iremos dar início ao jubileu da nossa Diocese que em Novembro de 2016 
também completará 25 anos. Desde já fazemos votos para que todos possa-
mos aproveitar este tempo como uma graça de Deus para nos renovarmos e 
comprometermos sempre mais com Jesus Cristo e o seu Evangelho». (D. 
Germano, In Carta Pastoral de 2015). 

DIOCESE DE NACALA 

Jubileu de 25 anos  

em 2016 

Diocese de Nacala foi 
criada canonicamente 
pelo Papa São João Pau-

lo II, a 5 de Novembro de 1991, 
através da bula In Mozambicano 
Agro, desmembrada da Arquidio-
cese de Nampula. D. Germano Gra-
chane, CM, até então bispo auxiliar 
de Nampula, foi nomeado primeiro 
bispo residencial de Nacala. 
  

Atualmente a Diocese de Nacala é 
constituída por 20 paróquias, e 2 
quási-paróquias (1267 comunidades 
ministeriais), agrupadas em 3 
Zonas Pastorais, designadamente 
Nacala, Carapira e Eráti. Dispõe de 
um Centro Diocesano de Pastoral 
(Carapira) e dois Mini-centros pas-
torais (Alua e Mueria). Em 2013 
iniciou o Seminário Propedêutico 
S. Francisco Xavier (Nacuxa).   

agentes  pastorais 

acerdotes: 10 Dioce-
sanos e 1 Diácono; 3 
Fidei Donum; 13 religi-

osos (Combonianos, Vicentinos, 
Espiritanos, Verbitas). Lembramos 
com grata memória os padres dioc-
esanos falecidos: P. Arlindo Sebas-
tião, P. Paulo Raul e P. Graciano 

Agostinho. 
 
- Irmãs Consagradas: Com-
bonianas; Carmelitas, Pilarinas; 
Servas do Espírito Santo; Francis-
canas da Puríssima; Vicentinas; 
Agostinianas; Espiritanas; Pe-
quenas Irmãs de Maria; Sagrada 
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Família; Apresentação de Maria; 
Concepcionistas; Salesianas; Precio-
so Sangue; e Servas do Coração de 
Jesus. 
  
- Leigos/as e Voluntários/as Mis-
sionários/as: da Família Vicentina, 

Comboniana, Espiritana, Diocese de 
Verona, e outros... Além destes, há 
ainda uma lista enorme de ministé-
rios laicais (animadores, catequistas, 
anciãos, etc…) que formam e dig-
nificam a Igreja diocesana de Naca-
la.  

Jubileu da diocese 

 

«A vida é uma surpresa constante, e cada dia somos brindados com 
imensas maravilhas das mãos de Deus. Isto acontece tanto a nível pes-
soal como a nível comunitário e diocesano. Na verdade, não faltam mo-
tivos para a festa, mesmo que ainda sintamos muitas limitações a 
diferentes níveis. Assim, queremos desde já fazer a preparação dos 25 
anos da nossa Diocese para que seja uma grande celebração festiva». 
(D. Germano, In Carta Pastoral 2015) 

Site: www.diocesedenacala.wix.com/yesu  
E-mail: secretariadonacala@gmail.com 

 Diocese de Nacala 

mailto:diocese.d.nac@gmail.com
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IRMÃS MISSIONÁRIAS DO 

ESPÍRITO SANTO 
 
Fundadora: Maria Eugénie Caps;  
Ano da fundação: 6 Janeiro de 1921, na Lorena, França 
Em Nacala desde:  Maio 2005 
 
Carisma:  «Uma obra unicamente missionária». Somos 
destinadas para os povos que ainda não ouviram, ou mal 
ouviram a mensagem de Cristo. Damos uma atenção particular à formação 
integral da mulher.  
 
Actividades na Diocese: Pastoral em São José – Itoculo; Lar Feminino; 
Centro nutricional e enfermagem no centro de saúde de Itoculo. 

 
 

IRMÃS FRANCISCANAS DA 

PURÍSSIMA CONCEIÇÃO 
 
Fundadora: Paula de Jesus Gil Cano; 
Fundação: 15 de Outubro de 1879; 
Em Nacala desde:  1995 
  
Carisma: “É Viver o santo Evangelho no seguimento 
de Cristo, interpretado Segundo São Francisco de As-
sis e Madre Paula de Jesus Gil Cano” 

Actividades na Diocese: Assistência sanitária no 
hospital da Ilha de Moçambique. Farmácia para pobres. Lar Feminino. Ma-
nutenção de 9 Escolinhas no distrito da Ilha de Moçambique. Pastoral 

Ao longo deste ano da Vida 

Consagrada, o Nlope irá 

apresentar as congregaçoes 

presentes na nossa Diocese.  

2015 ANO DA 
VIDA 
SAGRADA 



7 

paroquial. Refeitório para crianças pobres na Ilha de Moçambique. Refeitório 
para idosos, doentes e crianças pobres na localidade de Lumbo. Visita a pre-
sos (Ilha de Moçambique). Projecto de construção de poços  no distrito da 
Ilha  

 

 
MISSIONÁRIOS COM-
BONIANOS  
 
Fundador:  São Daniel Comboni (1831-1881) origi-
nario de Limone Sul Garda (Brescia, Italia) 
Ano da fundação: 1 de Junho de 1867, em Verona 
Em Nacala desde: 1947 
  
Carisma: Primeira Evangelização e promoção hu-
mana fazendo causa comum com os mais pobres e 
abandonados. Tem como lema " Salvar a Africa com 
Africa". 
 

Atividades na diocese: Ministério paroquial em 
Mirrote, Namapa, Chipene, Alua, Carapira(Escola 
profissional) e Mussuril. 

 
                   

IRMÃS DA 

APRESENTAÇÃO DE MA-

RIA 
 
Fundadora: Maria Rivier  

Ano da fundação: 21 de Novembro de 1796, na pequena povoação de 
Thueyts (Ardèche – França).   
Presença em nacala: Desde 21 de Setembro de 2007 
  
Carisma: A educação cristã das crianças e da juventude, sobretudo os mais 
pobres, nascido daquela experiência inicial da contemplação do mistério da 
Pietá e, também, do mistério de adoração e oferenda da Apresentação de Ma-
ria no templo.Tem como lema “Fazer conhecer e amar Jesus Cristo em toda a 
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EDIOCESE YONAKHALA 

EPROJECTU ‟Ovareleliha DUAT wa 

nammuttettheni” 

RELATORIO: Owíwelela  atthu mwa eprograma prosavana eprovíncia yo 
wamphula Wamphula  - 13.05.2015 

a muthukumano wo 
wíwelela iye sikhanle 
mitthaka ni eplanu ya 

director prosavana yaholeliwe ni 
ministério yo agricultura ni se-
gurança alimentar (MASA), wa-
hiraneya eprovíncia yowamphula. 
Muthukumano ene yola wiraneya 
wiranenyene idistrito sophiyeraka 
muloko (10), memmo  eprograma 
ela ya prosavana enrowaya ovira. 

Wopajerani wa muthukumano ola, 
waholeliwe ni governador a oprovín-
cia yowamphula (Victor Borges).  
Ohiya mukhulupale ola, yahikhala-
tho makhulupale a govennu ntoko: 
Muholeli Nacional  ya eprograma 
prosavana; Mukhulupale (Director) 
provincial yo agricultura ni se-
gurança alimentar; Makhulupale a 
SDAE sa idistrito sinrowa wiraneya 
eprograma ela; Matecnicu o Direc-
cao provincial ya agricultura ni se-
gurança alimentar ni miteko sikina. 

Yahikhalatho maloko (organizacoes) 
munjene sa sociedade civil ntoko: 
ORAM; ADECRU accao académica 
ya desenvolvimento wa muttetthe; 
CDJPN Ecomissao diocesana ya 
ehakhi ni murettele  yoNakhala; 
CAJPN ecomissao arquidiocesana 

ya ehakhi ni murettele yo wamphula; 
AMAJAPS,ni sikina.. 

Sahikhalatho,  miloko (associacao) 
sikina sinvara miteko wa imatta sa 
muttetthe prosavana onrowawe ovi-
ra, ni yakhilatho weiwo ma líder 
comunitário ni anamalima. 

 Muthukumano ola wakhalanne  
nthonheryo mulupale, yo wíwelela 
atthu a mmuttettheni mwaha  wa 
eprojectu ela prosavana ni wiratho 
ekale molumo ohimya, ni okoha 
wovirikana. 

Vaphinyaya  okathi yothonhíheriwa 
eplanu ya director prosavana, ela 
yahikhalana ipantte pili: 

Mpantte wopajerya: 

Warukureriwe mwa othonherya 
sokoha muloko mamosa ni pili (12), 
wira atthu esuwele, ti exeni epro-
grama ela enruhaya : 1. Prosavana , 
exeni? 2. Mutathari wa epolitica aya 
tuvi? 3. Nthonheryo exeni orinaya? 
4. Siri wowi ipilari para wi yun-
nuwihe memmo enrowaya ovira? 5. 
Enrowa wiraneya wowi? 6. 
Ehalanne ipantte kavi? 7. Para exeni 
prosavana orawe a murerelo? 8. Tani 
anrowa ophwanha ohakalala  mwaha 
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wa eprograma ela?  9. Enrowa wala 
exeni? 10. Ti exeni prosavana 
onrowawe ovara wira akhaliherye 
miloko sinvara miteko sa mmatta 

(associacoes produtoras? 11. Enrowa 
ovaraka sai miteko saya? 12. Ti ex-
eni tho  eplanu director enrowaya 
ovara? 

mpantte wanenli sohimya 

pantte ola, wahonaneya 
mukutokutho, okhala wira 

anamalima a edistritu yo Malema 
yanikhanhererya ekhotthaka orwa 
wa  eprograma ela, okhala wira alas-
sa anniphwanhaneya yakhiwaka 
mathala aya mmuttettheni mwaya ni 
empresa sikina. Anamalima ala, 
ahimya-tho wira, eprograma ela ti ya 
governo otthunnawe wira aruhele 
anammuttettheni enamuna yowira 
yakhiwe mittetthe saya, wala matha-
la aya. 

Miloko sikina sokhapelela murerelo 
yanammuttettheni, khisiveliwe ni 
mitthaka sa eprojectu ela okhala 
wira, kikhalanne murerelo wosunka 

mirerelo ya etthaya, ohiya tho vo 
enonaneya wira ela enrowa ovara 
miteko saya sa mmattha erumelaka 
ephatthu sinanariha epheyo, yeyo 
enrumeliwa para wi atthu 
emumuleke. 

Enamuna sarumaya evekelelo wa 
muthukumano ola wiranenye wam-
phula,  wanoneya okhalela mpantte  
makhulupale a elapo sinrowa ohole-
la eprojectu ela( Japao ni Brasil), 
yawo khayakhanle. Atthu a ekomun-
idade  sokhopela ni akinatho yanive-
kela mutathari wowoneya ni wa 
ekekhai mwaha wa eprojectu ela. 

Womaliherani waya, enamuna ma-
khulupale ale ahonlenle epro-
grama ela, yakhulanya wa 
maxankiho atthu akina a 
mmuttetthenim, atthu ene yala  
khassiveliwe, okhala wira 
wonanenye ohikhala exariya, 
ohiwanana ni ekekhai. Vano 
anamuteko a governo yirenle 
mpantte muthukumano-ene yo-
la, yaniphwanhaneya otteliwa 
murima okhala wira annitthuna 
wira eprograma ela yiraneyeke     

 
Ecomissao diocesana ya ehakhi 

ni murettele yo Nakhala 
 

intervenções 
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renúncia quaresmal 2015 
o longo do tempo quar-
esmal os fiéis comprome-

teram-se em renunciar a um valor 
monetário que foi entregue no 5° 
domingo de Quaresma para ser 

recolhido pela Caritas diocesana e 
ser destinado às vitimas das enxurra-
das na nossa Diocese. As Paróquias 
que participaram nesta iniciativa 
foram:  Alua, Cavá, Carapira, 
Chipene, Itoculo, Mirrote, Namapa, 
Namahaca e Sé Catedral somando o 
valor de 20.961,00 Mzn. A 
Providência fez chegar também out-
ros donativos significativos, nacion-
ais e estrangeiros, que somam o total 
de 393.091,11 Mts. 
A Caritas diocesana resolveu final-
mente destinar o valor dos donativos 
às paróquias mais afetadas (Liupo e 
Moginqual) através da compra de 
725 rolos de plástico (mais 25 ofere-

cidos pelo próprio armazém 
“Diamante oriental” de Nacala por 
um total de 750 rolos) que serão des-
tinados às 1 .500 famílias como 
apoio para a construção da nova 

casa. Os mesmos foram 
comprados com um gasto 
de 398.750,00 Mzn. A 
mesma paróquia compro-
meteu-se na compra de 
mais 350 rolos com fun-
dos adquiridos autonoma-
mente.  
Nestas duas Paroquias as 
chuvas intensas do mês 
de Janeiro e Março 
provocaram grande 
destruição em 4.082 
casas, tendo sido apu-
radas 2.059 famílias que 
realmente precisavam de 
ajuda. A própria paróquia 
comprometeu-se em 
apoiar as vitimas com-
prando mais 350 rolos de 

plástico e disponibilizou locais na 
missão no momento da emergência 
para hospedar pessoas. Com o resto 
do dinheiro que ainda ficou 
(15.302,11 Mzn) a Caritas, seguindo 
as orientações do Secretariado de 
Pastoral, irá pensando a melhor for-
ma de minimizar os efeitos da falta 
de produção (fome, etc.), consequên-
cia ainda mais grave das enxurradas.  
Agradecemos a Deus por termos 
conseguido, do nosso pouco, aproxi-
mar e ajudar uma pequena parte dos 
que sofreram por causa da chuva e 
apelamos às paróquias que não ade-
riram à iniciativa para que fiquem 
mais sensíveis no futuro. 



Envie uma mensagem SMS  
em macua para:    

86 4018715 

CONSULTE NA 

NET A PÁGINA DA 

DIOCESE 

www.diocesedenacala.wix.com/yesu 

Oração pela Vida 

Consagrada 
 
 
 
Rwani, Eroho Yowarya,  
Mwarerihe ale othene 
Annivahererya wa Muluku. 
 
Ninoxukuruni, Tithi,  
Mwaha w’axilopwana n’axitthi-
yana anjene  
Annovahehereryani ekumi aya,  
Ettharaka ephiro yomasikini, 
Yowisumaliha ni yowiwelela, 
Ntoko siralyawe Yesu Cristo. 
 
Ninavekelela atthu ale othene 
Anihaneliwa opatiri ni orimã 
Avaraka muteko mulupale 
Worumela Nloko na Cristo  
Elompaka ni ntiti 
Ni evaraka miteko sa ikharari. 
 
Ninovekelani, Muluku Tith’ihu, 
Wira akristu othene 
Evareke muteko othanleliwaya 
Mwaha wesakramento yo batizo. 
Ninavekelela vanjenexa aximiravo 
Wira iwakaru nsu nanyu 
Emutthareke Yesu n’uttheliwa 
murima. 

 

a união  

faz a força 

 

 

 

 

Wiwanana  wamanimadore a 

Eregiau yaxihir. Yethaka mahiku 

mararu mueri wanamuloko 

wayakha ya 2014. Nahithukuma-

na manimadore vamosa Nipatiri-

hu Raul Viana a éparoquiahu 

yawythuculo. Wira nivaneleke 

mihupi sa etinihu. Nanupuxerya-

na othukula ematta wira Nikha-

liheryaneke. 

Thiri Nolima 75 mentro kuadrado 

Nomuala Nakhuo, ekhutte, vano 

yetta mahike 13/01/ ou de Janeiro 

de 2015 patirihu Raul oniruhela 

murihina sa mikhadju miloko 

mixexe já évivero. Sothene So-

phara. nlelo unolenulava. Vano 

hyano nomuxukhuro Muluku 

onupuelihale muruku uwo vamo-

sa nimapatirihu othene a 

eparoquiahu yela. Apwya ahimya 

wira Nvekeleke Munovahia  

Mauricio Jamal – A eparoquia 

yawithuculu 


