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“muitos membros 
um só corpo” I Cor 12, 20 

Eyakha yela ya 2015 yamukhalelo orerihiya ni ya ikharari ntoko sihimmwawe 
Papa Francisco, otthapeliwa ni Bispu Germano Grachane Patiri nmosa Dionísio 
Teodoro a eparókiya yowantthiya-oMunapo ni Diyakono nmosa Raimundo 
Lobato Lamo a eparókiya ya wahaluwa.  

ordenações 
Netia 
2015 
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iyo ka Raimundo Lobato 
Lamo, kimwana a Lobato 

Cassimo Carreiro ni Laura Assane, 
kiyariwe eyakha ya 1986, muttethe 
wo Wahalua. Kikenle oxikola 
mwakha wa 1994. kipajeryale osoma 
exikola yopajerya Yonamiruju 
okhuma 1994 mpakha 1998. Okhuma 
eyakha ya 1999 mpakha mwakha wa 
2000 kisoma exikola yo Wahalua-
Ocenturu. Viralyaka ekalase ya 
nethanu na pili, wa mwakha 2000, 
kahirowa osoma exikola secundaria 
yo Namapa, weiwo osomalyaka 
okhuma 2001 mpakha 2004. Vano 
okathi wasomaka oNamapa 
kahipajerya omwettela katekesi, 
khupatisiwa eyakha ya 2003. Wa 

mahiku yawo kahiwa nsu n´Apwiya 
nikitthanaka, khupajerya wettela 
mithukumano s'amwavano 
anitthaniwa amavocacionato.  
 
Viralyaka ekalase yanamuloko, 
kahikela oSeminário yo Wamphula, 
weiwo osomalyaka okhuma 2005 
mpakha 2007. Mwakha wa 2006 
kohakhela esacramentu Yolipiha 
oparókia yo Sé catedral yo 
Wamphula. Vamalihalyaka osoma 
oSeminário yo Wamphula, kahirowa 
osoma oSeminário ya Agostinho 
owarya, ya filosofia yo Matola-
Omaputo, weiwo ovirihalyaka iyakha 
ttharu kisomaka, okhuma 2008 
mpakha 2010. Eroho ni murima 

sikivihaka nlelo, 
kahikhuma omatola, 
khurowa osoma 
osíminario ya Pio X 
owarya, opoma yo 
Maputo, weiwo 
sinsomiya esiri sa 
Muluku, eyo piyo, 
eteologia, okhuma 
mwakha wa 2011 
mpakha 2014. 
 
Miteko sa Ekereja 
 
Eyakha ya 2006 
komwira pastorale 
oparókia ya Maria 
owarya yo Wamphula. 
Mwakha mukina, 2007, 
kovara miteko sa 
mukereja 

maphattuwelo aka 
diácono Raimundo 
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kimusomihaka katekesi Onapiphini, 
Wamphula. Okhuma eyakha ya 2009 
mpakha eyakha ya 2010 kovara 
miteko namwavano a eparókia yo 
Machava, oMaputo. Okhuma 2011 
mpakha 2012 kóvara muteko ni 
ekomissau arquidiocena ya muteko 
wanamwane yo Maputo (Infância e 
Adolescência Missionária). Komwira 
pastorale iyakha pili, 

okhuma 2013 mpakha 2014, oparókia 
yo Sé Catedral yo Maputo. Okhuma 
mahiku yettaka mararu wa mweri wa 
Feverero wa mwakha yola, 2015, 
kohira estágio pré-diaconal oparókia 
yo Muhipiti, weiwo onikhalaka 
mpakha okathi´ula. 

padre 
Dionísio 

iyo Pátiri 
Dionísio 

Teodoro okhuma eyakha 
ya 2014, kirumelaka 
odiyacono aka kanihimya 
mukhalelo aka vanjenexa mwaha 
wowihaniya waka wira kitthare 
ephiro ya Muluku. Kiphiyaka okathi 
wotthapeliwa waka opátiri nkinwerya 
ohakhelela muteko Muluku 
okivahalhawe «kitthapaka n’otheliwa 
murima ni mphento mwa sorera ni 
mwa sothene Apwiya sinkivahaya 
vothuna waya okhala wira wakula 
etthu eri ni okathi aya». Timana 
wopajeryani, kimuroromelaka ni 
murimaka wothene, 
kimmuxukurelaka Muluku okhala 
wira vekekhai owo okivaha ekumi, 
okhihana, okithanla ni okiruma wira 
kàlalerye axinnaka masu owopola ni 
anivaha ekumi. Vanenli kathuna 
waxukhurela atthu othe akirumélale 

n’innamuna sowattha mphironi mwa 
Muluku wira miyo kikhale murumeyi 
a ekekhayi, kinvarelaka muteko 
Muluku ni ekereja awe. Khathuuna 
waxukhurela atthu, vanjenexa 
makhulupale aka a mukereja, amusi 
aka, anamuku aka, anamukhaliherya, 
n’axipatthani aka othene, mapátiri-
mamisionário a Eroho Yowarya 
anikhala witthukhulo-oMunapo 
akiholenle wolompani wo 
wummaliha kilipelelaka otthapeliya 
odiyakono ni opátiri nilompaka 
vamosa; Eparókiya’ka Yawàntthiya 
ekikhalihenrye okhuma wupajeryani 
wa evokasau aka ni Eparókiya ya osé 
katedrale yo Nakhala ekiholenle 
mmitekoni wowixutteha ovara 

miyo kiri 
namukuttho 

mwamukhani 
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muteko so Pátiri 
kihinatthi otthapeliwa 
Odiákono ni kilipelelaka 
otthapeliwa Opátiri; 
Nkimphavela waliyala 
amaka (axinnihu) nale 
anetthela itini sikinaku, 
awotho kinnaxukurela 
vanjene okhala wira 
yanikilompela ni anvira 
akilompelaka wira 
ketthiheke muteko wa 
Muluku oratthene. 
 
Nulumo nimosa 
kintthunaka wavaha 
axinnaka amphavela wira 
mpantte wonamukuttho 
tinla: Mmwakhuleke 
ninroromelo Muluku 
onwihanasani wakula 
nihiku wira onthanlaseni 
ni orumaseni orowa 
onvarela Muteko ni 
mwavarelaka akwinyu 
mahiku othene a ekumi 
anyu. Muvelavelani 
muhovetho, Muluku 
onimoruhelani Eroho 
Yowarya envaha ikuru 
sokelela oholo. 
 
Womalelani katthuna 
wavekela atthu othene 
wira nlelo akilompeleleke 
miyo kiri namukuttho 
mwamukhani. 
kinanvekhela Muluku 
wira akivahe ankhili ni 
(kipwanhe Owerya) wo 
waholela atthu awe. 
Àmen.  

 
 novo ano pastoral (2016) ficará 
marcado pela celebração jubilosa 

dos 25 anos da nossa Diocese e pela vivência 
confiante da misericórdia divina e fraternal (…) 
Isso mesmo quisemos expressar no Plano 
Pastoral da Diocese que aqui apresento. 
  
Vindos das três zonas pastorais da nossa 
Diocese, cerca de 50 agentes pastorais se 
reuniram no passado mês de Novembro no 
Centro diocesano da Carapira para a realização 
do Conselho Diocesano de Pastoral. Juntos 
avaliamos, refletimos e planificamos aquilo que 
nos vai guiar na realização das nossas 
atividades pastorais. Estaremos também abertos 
para acolher e desenvolver as novidades que o 
Espírito Santo nunca cessa de nos ofertar. 
 
A celebração do jubileu dos 25 anos da criação 
da Diocese é, de facto, um momento sublime 
para voltar a fazer a experiência da Igreja como 
festa e comunhão. Desta maneira, tomamos 
como lema jubilar a frase de São Paulo onde se 

MOLUMO A BISPO 

jubileu diocesano e ano da misericórdia 
duas notas numa mesma música 
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diz que «sendo muitos, formamos um 
só corpo» (1Cor 12,20). Na verdade, 
somos muitos do litoral e do interior, 
do campo e da cidade, novos e 
velhos, homens e mulheres que 
formam um só corpo em Jesus Cristo, 
numa única fé e num só baptismo 
(Cf. Ef 4, 4-6). Assim, queremos 
agradecer a Deus o dom da nossa 
Diocese que nasceu e cresceu como 
uma família unida. Considerando 
ainda a recente edição do Diretório 
Diocesano de Pastoral, acabado de 
editar, fazemos votos que seja bem 
estudado e aplicado em toda a 
Diocese como verdadeiro instrumento 
de comunhão e interação eclesial.  
 
Um dos sinais da festa jubilar que 
queremos celebrar é a alegria do 
perdão, onde cada um é capaz de 
perdoar e sentir-se perdoado. A 
«porta da misericórdia» será aberta 
em cada igreja paroquial da nossa 
diocese e pretende ser um sinal 
expressivo da reconciliação com 
Deus, consigo mesmo, com os outros 
e toda a Criação. Cada um procure 
reviver a comunhão com Deus, Pai de 
misericórdia e de bondade; reforce o 
seu bem-estar pessoal numa fé sólida 
e partilhada; reoriente a sua vida na 
união fraternal aproximando-se do 
irmão mais fraco; e esforce-se por 
viver em harmonia com toda a 
natureza sinal da grandeza e 
maravilha de Deus. Isto é, viva «os 
sinais da ternura que Deus oferece», 
como diz o Papa Francisco na Carta 
de proclamação do Jubileu 
extraordinário: O rosto da 
misericórdia. 
 
Uma vez envolvidos pela 
misericórdia divina, sempre há-de 

despertar em nós o desafio de 
descobrir quem é o nosso próximo e 
dele nos abeirarmos para o socorrer, 
praticando aquelas que são as obras 
de misericórdia (corporais e 
espirituais). Assim quando nos 

perguntarem «o que fizeste do teu 
irmão?», de imediato brotará uma 
resposta afirmativa através das visitas 
que fizemos, dos espaços de 
acolhimento que abrimos, do diálogo 
que iniciamos, do conhecimento que 
partilhamos, da paz que construímos. 
 
«Celebrar o Jubileu da Diocese no 
Ano da Misericórdia» é juntar duas 
notas harmoniosas numa mesma 
música. Na verdade, são duas 
realidades complementares que 
devem marcar a nossa vida e ação 
pastoral ao longo deste ano. Assim, 
desejamos que as Paróquias, as 
Comunidades ministeriais, os 
Movimentos laicais, as Famílias 
cristãs e cada cristão em particular, 
viva intensamente este ano da graça 
que Deus nos concede. 
 
(…) 
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Lema: “Ipantte sinjene, erutthu emosá pahi” (1Cor 12,20) 

OBJETIVO GERAL: Celebrar o Jubileu da Diocese no Ano da Misericórdia 

PLANO PASTORAL 2016 

1. CELEBRAÇÃO DO JUBILEU 

Agradecer a Deus o dom da nossa diocese  
como uma família unida  

Descobrir a misericórdia de Deus  
na caminhada da nossa Igreja  

Ajudar os cristãos a recordar  
a história da nossa Diocese  

Melhoria das celebrações nas comunidades cristãs 
(celebrantes, cantores, leitores, etc…). 
 Reorganização da comissão diocesana de liturgia. 
 Celebração dos jubilados de 25 anos de matrimónio.  
 Peregrinação diocesana da Bíblia. 
 Celebração festiva do encerramento do Jubileu. 
 Realização da iniciativa 24h para o Senhor. 
 Organização das portas da misericórdia paroquiais.  

 Ir ao encontro dos irmãos afastados da 
comunidade. 
 Admissão aos sacramentos por parte dos cônjuges 
abandonados que permanecem fiéis ao compromisso 
matrimonial e outros casos particulares. 
 Realização de retiros e encontros bíblicos.   
 Constituição do tribunal eclesiástico diocesano. 

2. VIVÊNCIA DA MISERICÓRDIA 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

MEIOS 
LINHAS  

DE AÇÃO 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

MEIOS 
LINHAS  

DE AÇÃO 

Reviver a reconciliação com Deus,  
consigo mesmo, com os outros e a criação  

 Celebrações penitenciais cuidadas – festa do perdão 
 Maior valorização do atendimento na confissão 
individual. 
 Acções concretas a partir da Encíclica «Laudato Si»: 
plantação de árvores, reciclagem de lixo, etc… 
 Formação de grupos de reflexão social.  

 Produção de material pastoral sobre as obras de 
misericórdia (comissão de cáritas e juventude). 
 Visitas e celebrações eucarísticas nos hospitais e 
centros prisionais.  
 Envolvimento das comunidades em ações 
concretas através dos animadores de cáritas, saúde, 
justiça e paz, etc… 

Descobrir «quem é próximo»  
através da prática das obras de misericórdia  

A RECONCILIAÇÃO: AS OBRAS DE MISERICÓRDIA: 
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Lema: “Ipantte sinjene, erutthu emosá pahi” (1Cor 12,20) 

OBJETIVO GERAL: Celebrar o Jubileu da Diocese no Ano da Misericórdia 

PLANO PASTORAL 2016 

1. CELEBRAÇÃO DO JUBILEU 

Agradecer a Deus o dom da nossa diocese  
como uma família unida  

Descobrir a misericórdia de Deus  
na caminhada da nossa Igreja  

Ajudar os cristãos a recordar  
a história da nossa Diocese  

 Ir ao encontro dos irmãos afastados da 
comunidade. 
 Admissão aos sacramentos por parte dos cônjuges 
abandonados que permanecem fiéis ao compromisso 
matrimonial e outros casos particulares. 
 Realização de retiros e encontros bíblicos.   
 Constituição do tribunal eclesiástico diocesano. 

 Redação e publicação da história das paróquias e da 
diocese. 
 Organização de um Ciclo de Conferências e um 
Simpósio 
jubilar.  

2. VIVÊNCIA DA MISERICÓRDIA 

 Produção de material pastoral sobre as obras de 
misericórdia (comissão de cáritas e juventude). 
 Visitas e celebrações eucarísticas nos hospitais e 
centros prisionais.  
 Envolvimento das comunidades em ações 
concretas através dos animadores de cáritas, saúde, 
justiça e paz, etc… 

Descobrir «quem é próximo»  
através da prática das obras de misericórdia  

AS OBRAS DE MISERICÓRDIA: 
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khuma eyakha ya ikonto pili 
ni iyakha muloko ni tharu 

(2013) hiyano amakristu a eparoquia yo 
Namahaca nahithokihana ovekelana 
musurukhu wa khula ekapela ekonto 
emosa (mil meticais) esisapo 
yewananalyihu khuwaphiyerya oreriha 
enupa ya mithukumano okhala wira 
ikomunidade sikina khisakumihale. 
Vano paroco ahu ahikhala noxenkereya 
avekhelaka okhaliherya ni ediocesi yo 
Verona, vano vatunphelyahu eyakha 
aholeli a eparoquia ahu akhanle 
manimador vamosa ni equipa 
missionaria yahiwanana wira enupa 
yamithukumano ehirumeliwe-tho, 
okhala wira nanova oniphita. 
 
Aholeli aparoquia yahupuwela ohavula 
iphantte tharu ya ekapela, iphantte pili 
samukhani wira sirupiyeke, ephantte 
emosa wira nakheleke mitthaka, 
nikhuru na exariya ni murettele (justiça 
e paz) yahikumiherya onyakulihana 
yiraka, khannatthi wona mukapela 
murupinaka. Atthu akina yahona wira 
onyakuliha waya khuwari wa exariya, 

okhala wira wamini waya wari vakhani. 
 
Nihaxukhurela amakristu othene 
akhaliheryale orerihiwa wa enupa ya 
mithukumano. 
Nonxukhurela patiri ahu Alessio Luc-
chini, ir. Giulia, ir. Ducilene, ir. Maria 
Inês a nikhuru na Sagrada Família, ni 
mulupale amameri okhanle, Madre 
Leopoldina Naudet, n’atthu othene 
anikhaliheryale ovara muteko wa enupa 
yamithukumano yo Namahaka. 
Noxukhurela eparoquia Santa Maria 
Maddalena yo Verona, n’atthu othene 
akumihale exoholo nuwiwanana. 
Noxukhurela ikomunidade s’oNamaha-
ka, mamestre, masurvento nale yevahe-
rerale ovara muteko mahala. Eparoquia 
yotepexa oxukhurela wa ikomunidade 
sipiheryale exoholo yavekelaniye. Iko-
munidade saya t’iya: Namahaca, Na-
mave, Miaja, Mutote, Mepuhula, 
Makhuli, Namialo (Maheta) Matata, 
Mutovi, Mokoni, Napupa, Geba-
Mithemmani, Mutthare. Noxukhuru.  
 

Luis Mario, Onamahaca 

ovara muteko  
muwiwanana orera 

Por Lapso, no número anterior de Nlope, no relatório económico não apareceram 
os dados relativos às contribuições da paróquia de Namahaca no ano 2014. 
Informamos que efectivamente a paróquia contribuiu. Para mais informações 
consultar a secretaria da diocese.  
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As congregaçoes 

presentes na nossa 

Diocese.  

2015 ANO DA 
VIDA 
SAGRADA 

IRMÃS CARMELITAS  

DO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 
 
 
FUNDADORA: Assunción Soler 
Gimeno 
ANO E LUGAR DA FUNDAÇAO: 13 
de Maio 1924; Málaga (Espanha) 
CHEGADA EM NACALA: em 1971. 
 
CARISMA:  
Viver o Evangelho Configurando-nos de 
um modo especial com Cristo na sua 
Missão de Servo de Deus e da 
Humanidade. Encarnamos esta missão em 
comunidade fraterna: A partir de uma 
atitude orante, de fé radical e confiança 
em Deus, buscando em tudo a sua Gloria; Com um estilo de vida pobre, 
humilde e simples; 
Na fidelidade da Igreja e à sua missão no mundo; Solidarizadas 
evangelicamente com os mais pobres e comprometidas na sua libertação e 
salvação.  A Congregação das Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração de 
Jesus, coloca-se sob a proteção da Virgem do Carmo e adota a Regra, a 
espiritualidade da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do 
Monte Carmelo. 
 
ACTIVIDADES NA DIOCESE:  
Nesta Diocese, as Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração de Jesus realizam as 
seguintes atividades: Atendimento de crianças e mães vítimas da 
subnutrição; Promoção da mulher (lar); Atendimento à crianças em idade pré
- escolar; Na comissão diocesana da promoção da mulher; Na pastoral 
juvenil paroquial; Na Educação e na Saúde. 
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ahiku yettaka muloko ni mathanu 
neraru ya mweri wa Outubro, 

nihiku nolompiya wa olaleiya wa 
Masu a Muluku wo lumwenku otene, 
eyakha ya 2015, nihiriya nira 
mulupale na ekirisma eparokiya yela. 
Niranno naholeliwe ni patri Firmino, 
Vikario a diocese yonakhala 
okhalawira Bispo ahu onowereya 
aphwanyaneyaka osipiritali wa 
wafrika do sul weiwo ololasiwawe.  
 
Ni emissa yotepa orera ni wipiya 
sana nahilompa nimuthapelaka 
Muluku  ni nimuxukhuruku okhala 
wira onninivaha amiravo anjene 
anlaleya masu awe ni nannivekhela 
wira otepeke owihana amiravo 

anthuna winvahereyra 
olaleya masu awe yawo. 
 
Amiravo natthu akina 
alupale yaphiyerya miloko 
mittanu namosa nathu 
attanu (65) akrisimaria 
nihiku nenno ekhumaka 
ipantte sa ikumunidade 
sottene sa parokhiya ela 
yomuhipitti. 
 
Omiliya wa patri Firmino 
aniwompererya amiravo 
otene wira yilipiheke 
ossoma ntoko sinvahiwaya 
ni sovaha sa Eroho 
Yowarya: Ankhili, wilipiha, 
osuwelexa, omova muluku 
sinvahiya mi eroho 
yowarya.  
 

Wumalelani wa emissa Patri Patrício 
ahimuxukurela Patri Firmino okhala 
wira ahitthuna ohiya eparokiy’awe 
nihiku nne nolaleya wa Masu a 
Muluku wolumwenku othene wira 
arwe akrisimari makristau a 
parokhiya yo Muhipiti.  
 
Nomuxukhuru Muluku okhala wira 
onittana anittanlaka okhala an’awe. 
Nomuxukurela Patri Firmino orunwe 
onilipiheyra ni wamini wayu 
wakrisimarikhi amusuhu. 
Nomuxukhuru patri Patrício Simão, 
Pároco a parokhiyahu onnikhaliherya 
ni Masu alompaka vamosa ni hiyo 
mokaristiani.  

crisma o Muhipiti 
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n Outubro, dias 26 a 28, 
realizou-se no centro 

Catequético da Carapira a 
Assembleia Pastoral da Família, onde 
participaram 53 animadores das 
famílias provenientes de diversas 
paróquias da diocese. Contando com 
os membros da Comissão Diocesana 
da Família o grupo atingiu um total 
de 60 pessoas. Lamentou-se ainda a 
ausência de algumas 
paróquias, como Nacarôa, 
Ilha de Moçambique, 
Moginqual, Matibane e 
Santo Agostinho… 
 
A Assembleia foi presidida 
pelo Coordenador da 
Comissão diocesana da 
Família, o padre Crespim 
Baraja. Foram desenvolvidos 
os seguintes temas: A lei da 
família; a mística da vida 
matrimonial, a comunhão 
dos cônjuges; o ano da 
misericórdia. Foi 
apresentado ainda um 

resumo do encontro internacional das 
famílias em Filadélfia, nos Estados 
Unidos da América, este ano;  
 
No último dia o destaque foi para os 
relatórios e as realidades concretas 
que cada paróquia apresentou. Como 
não podia deixar de ser, a Assembleia 
encerrou com a celebração da santa 
missa. 

assembleia das famílias 

nova irmã das Servas do Espírito Santo 
Fatelma Florindo 

sina naka Fatelma Florindo. 
Elapo aka wAmpula. 

Konelenle othanliwa waka wira 
kithareke ephiro ya Yesu Kristu 
vanjenexa okhala murumeyi, kirinaka 
iyaka muloko nithanu. Wari vosisu 
kivelaka mpani massi akwarti waka, 
kapwanyaka ewaraka yalepiwa sa: 

“nyuwo momusuwela Yesu Krisu? 
Yesu mpathan’inyu mulupale ni 
kankhala tho omakhalakani, ni 
onyokakani”. Ni molumo ala 
kahikhala osiveliwa ni ottheliwa 
murima vanjene ni kipajerya wetta 
okereja, ekereja o S. Paulo, Monapo. 
 



os dias 23 a 25 de Novembro realizou-
se o Conselho Diocesano de Pastoral 
na Carapira. O Conselho deste ano 
contou com a presença de mais de 20 
responsáveis leigos provenientes das 
diferentes paróquias e sectores da vida 
eclesial. Juntamente com os padres 
diocesanos, alguns religiosos e irmãs 
ajudaram o senhor Bispo a reflectir 
sobre a situação actual da nossa Igreja 
e a traçar já os principais objectivos e 
estratégias para o próximo ano 
pastoral. 
 
O segundo dia, de manhã, teve a 
colaboração do Padre Vitor Hugo, 
missionário Comboniano, director da 
revista Vida Nova, no Anchilo. O 
padre Vitor Hugo falou da crise que 
atravesa o mundo hoje e 

necessariamente também o nosso país 
a nossa Igreja. Ficou a convicção de 
que é necessário retornar ao 
Evangelho e viver a fé à maneira dos 
pobres e dos profetas, de forma mais 
simples, alegre e autêntica. Deus pede 
constantemente que nos renovemos, 
que tenhamos coragem de romper com 
preconceitos e com tudo o que não nos 
deixa ser autênticos: vinho novo 
precisa de odres novos; “Evinyu esyá 
ennìttheliwa ikhali isyá” (Mat. 9, 17). 
 
Os temas chave sugeridos por este 
Conselho para a nossa caminhada do 
próximo ano serão: A celebração do 
Jubileu diocesano e Universal e a 
vivência da misericórdia. 

Eyaka yettaka 2007 
kahirowa okhala o-lar 
wamairima anithaniwa 
Servas do Espírito 
Santo, intoko naxikola, 
eyakayo kamwetta 10ª 
classe naxitthiyana 
akina yakuma ilapo 
sikina. Kahikhala o-lar 
weiwe iyaka tharu, 
wakhalaka namairima 
awo kanona mothelo 
aya, makhalelo aya 
malavalelo aya ni hata 
mavarelo aya miteko 
sa vate innakhala sa 
Muluku.Kimalihakaru 
osoma waka 12ª, 
kahikoha mwanene ni 
kikupali mwanene  ni 
wira kithareke ephiro 
ene yela yamairima. Kahilepa epaphelo 
yavekelaka, ni kwemereriwa opanka 
opustulado ni vekekai mwa ikuru sa 
Muluku kahakuleliwa sothene siraneya 
eyaka ya ikonto pili muloko ni emosa.  
 
Kahipanka opustulado ni murerelo, 
vano-nto kwemereriwa-tho othara epiro 
ekina eniriwa noviciado, ela karomwe 

wira elapo yokopela 
enithaniwa o-Gana, 
masi kihinathi wira 
enoviciado ela kahana 
wixuttha nthava na 
Inglês, kivakwenye vo 
wari vorika oxuttha 
inthava inha kinnuwene. 
Masi kahiwerya 
wixhuttha inthava nna ni 
mukaliheryo watthu 
akina. 
 
Mahiku yettaka manli 
wa mweri wa Agosto 
kahihokolowela elapo 
aka ekhanle 
Moçambique. 
Vahokolonwaka kakhala 
oMaputo kiwehereryaka 
ivoto saka sopajerya, 

masi ewora yeyo kahipwanya masoso 
mwikuthuni mwaka. Masi kanikona 
mwanene aka wira “vekekai miyo 
okhala irma othuna wa Muluku masi 
kahivona ehalaka mahiku vakani wira 
kireliwe ivoto saka nihiku 8, mweri wa 
Dezembro. Nihiku nlo ntoko oloha 
nkakupali kari ohakhalala vanjene, 
vanjene, vanjene. Koxukuru. 
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