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Esta edição especial de Nlope é mais um dos 
meios propostos para a celebração dos 25 anos 
da nossa Igreja diocesana. Não se trata de 
nenhum trabalho científico, nem resulta de 
nenhuma apurada investigação sobre a história 
da diocese. É simplesmente a recolha de 
testemunhos e a apresentação de alguns 
acontecimentos que estão ainda na memória ou 
nos apontamentos dos missionários e dos 
cristãos que contribuiram para montar esta 
publicação.  
 
Assim, iremos encontrar ao longo das páginas 
que se seguem, um retrato muito simples e em 
traços largos, de cada uma das paróquias que 
compõem esta porção da Igreja. De certo, 
muito mais é o que fica por dizer do que aquilo 
que vos conseguimos contar em meia centena 
de páginas. Pedimos, desde já, desculpa a 
tantos obreiros (e obras) desta Igreja que 
porventura ficaram aqui esquecidos ou não 
foram devidamente mencionados.  
 
Não colocamos aqui nenhum índice. Os 
conteúdos são fáceis de encontrar; depois das 
páginas de abertura, seguem-se as paróquias 
por ordem alfabética. No fim de tudo, uma 
breve cronologia relativa à diocese em geral 
apresentada num estilo infográfico.  
 
Como o nosso bispo, dom Germano, tem 
repetido ao longo deste ano, a propósito da 
experiência sinodal que a celebração de um 
Jubileu nos proporciona, “sigamos todos juntos, 
ao mesmo tempo, e pelo mesmo caminho”. E 
esse caminho é Cristo. É ele o único corpo do 
qual nós somos os membros.  

Sigamos 
juntos 

Logotipo do 
Jubileu 

 
Ao centro 

encontra-se (a 
vermelho) a figura 

principal,  que é 
Cristo, de braços 

abertos. Ao seu 
lado, como que 

fazendo parte do 
mesmo e único 

corpo, outras 
pessoas, que o 
abraçam e dão 

continuidade ao 
seu gesto de festa 
e de acolhimento, 

com os braços 
igualmente 

abertos. 
 

A túnica sugere  
também o formato 

de uma vela de 
navio levado pelo 
vento, e assim se 

faz alusão à 
cidade sede da 

diocese que é uma 
cidade portuária.  

 
As várias figuras 

geométricas 
desenhadas na 

túnica 
representam as 

diferentes 
paróquias e 

ministérios da 
diocese. 
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Se é verdade que todos 
formamos um só corpo, 
todos precisamos de 
cada um, e cada um 
precisa de todos. Okhala 
wira nri erutthu 
emosaru, othene 
nimphavela khula 
mukhw’ihu, ni khula 
mmosa onaphavela 
akhw’awe othene. 
Mmosá apweteyaka, 
othene ninnihawa.  

Somos responsáveis uns 
pelos outros. Kiraka 
sotakhala nkinihonona 
ekumi aka pahi, masi 
kinihonona Ekereja 
yothene, kinanariha 
aKristu othene ari 
vamosa ni miyo Erutthu emosaru ya 
Kristu. Siso-tho kilompaka, kihawaka 
n’uvilela, kiraka sorera kininjererya 
ekumi ya Erutthu yothene ya Kristu. 

Mukomunidadeni mmosá ahavo 
amakasado muloko… vano khavo 
nnákhala mmosa onvahererya okhala 
mukatikista? Sai? Atthu awo annamini 
okhala erutthu emosá mwa Kristu? Walá 
ti Muluku oniwimana aKristu awo 
sovaha sa Eroho Yowarya? Nnakhala! 
Masu a Muluku anihimerya wira: 
“Khula mutthu okhalana sovaha 
sihinlikana, sittharaka eparakha Muluku 

onvahalyawe”. 
Onvoniha muretta 
t’unjererya ekumi 
awe vathi vava. Vano 
omwixuttiha 
mukhw'ihu molumo a 
Muluku, 
t’omukhaliherya 
opwanya ekumi 
ehinimala. 

Amusi aka! Oreriwa 
wahu khuhiyo wira 
sothene sintthunahu, 
masi omukhalela 
Muluku, narumelaka 
akhw’ihu! A nossa 
felicidade não é fazer 
apenas o que cada um 
quer, mas é vivermos 
para Deus servindo 

os outros. Só existe verdadeiro sentido 
de pertença à paróquia, à diocese e à 
Igreja universal, quando cada cristão se 
sente motivado no seu coração a viver 
para os outros, para o bem de todos. 

Só há verdadeira alegria quando procuro 
a felicidade do irmão. Miyo kinnikhala 
khweli mutthu ni kinniphwanya otteliwa 
murima wekekhai kivahereryaka 
wareriha akhw’aka, kiphavelelaka 
murerelo w’atthu othene. 

P. Ambrósio Reggiori  
(in Nlope nº14, 2004)  

MUITOS MEMBROS UM SÓ CORPO 
Omukhalela Muluku narumelaka akhw’ihu 
SENTIDO DE PERTENÇA À DIOCESE E À IGREJA 

Redação: Comissão Diocesana de Comunicação Social (www.nlopenacala@gmail.com)  
Grafismo:  P. Damasceno dos Reis | consulte: www.diocesedenacala.wix.com/yesu  
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HISTÓRIA 
 
1966 – Criação da paróquia de S. João de Deus 
– Alua, pelo Padre Vicente Capra, no dia 3 de 
Maio de 1966. 
1969 – Chegada das Irmãs Combonianas a 12 
de Agosto deste ano. 
2000 – Início das obras de construção da nova 
igreja 
2003 – A igreja paroquial torna-se Santuário 
Mariano Diocesano: “Maria, Mãe de África”. A 
eucaristia  em que solenemente se dedicou o 
santuário a Nossa Senhora, foi presidida pelo 
Cardeal dom Alexandre. Neste evento 
estiveram ainda o presidente da República de 
então, Joaquim Chissano e o Governador 
Provincial, entre outras figuras públicas. 
2004 – A 12 de Setembro deste ano realiza-se a 
primeira peregrinação diocesana . 
2013 – As Irmãs Combonianas terminanam a 
sua presença em Alua, entrando em seu lugar as 
Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. 
  

FIGURAS DA IGREJA 
 
Párocos: P. Vicente Capra (Impulsionador da 
fundação da Escola Secundária de Namapa e da 
Escola Agrária de Ribáué); P. Ambrósio 
Reggiori; P. Francisco Antonini; P. David de 
Guidi; P. Jorge Giboli; P. Sandoval. 
Irmãs: Ir. Angelina Zanti; Ir. Fidencia 
Marzorati; Ir. Maria de Jesus.  
Animadores: Rafael Gomes Henriques; Daniel 
Roque; Eufrásia Simão. 
 

OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Biblioteca Paroquial; Mini-Centro Pastoral do 
Erati dedicado ao P. Cornélio Prandina e ao 
catequista Cipriano;  
Lar Feminino dirigido pelas Irmãs. 

120 comunidades  
11 grupos de oração.  

6 regiões:  
Região Central (24 

comunidades + 1 sala 
de oração), região 
Nascente (28+2), 
região Nampeue 

(14+1), região Intuto 
(19+3), região Poente 

Comala (20+1) e 
região Poente 

Mejuco (15+3). 
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VOCAÇÕES 
 
P. Inácio Ramani, P. António Gasolina e 
Diácono Raimundo Lobato do clero 
diocesano, e o P. Pedro Agostinho dos 
Missionários de S. João Batista; Diácono 

Vicentino a ser ordenado este ano; Irmã 
Juliana das Servas de N. S. de Fátima. 
 
TESTEMUNHO 
 
Entre 1988 e 1991 desctaca-se a figura 
do P. Cornélio Prandina que, além de 
exercer um profícuo trabalho pastoral 
dando particular atenção e assistência às 
pessoas em dificuldade, lutou 
incansavelmente pela justiça e pela paz 
indo várias vezes à cadeia distrital de 
Namapa para pedir a libertação de presos 
indiciados de crimes inexistentes. 

Conseguiu a 
libertação de 

várias 
pessoas 

inocentes. Deve ainda destacar-se, nos 
anos 1991 e 1992, a figura do irmão 
Alfredo Fiorini, médico missionário que, 
com a ajuda da irmã Angelina Zenti, 
conseguiu fazer inúmeras operações 
cirúrgicas no hospital de Alua, o único a 
funcionar devidamente para toda a 
região, desde Chiure até Namialo.  
 
Santuário Mãe de África 
 
A ideia de consrtruir um santuário 
mariano em Alua nasce de dois projectos 
pastorais: num primeiro momento, 
aprocura-se solucionar o problema da 
falta de igreja paroquial em Alua. Com 
uma igreja destas torna-se finalmente  
possível reunir nas melhores condições 
toda a paróquia e criar assim um maior 
sentido de pertença e de unidade. 
Em segundo lugar pretende-se estimular 
a religiosidade popular. Um santuário 
deste calibre atrai as pesssoas e inspira-
lhes o desejo da peregrinação, do 
encontro com Deus na beleza e no 
recolhimento do seu templo. 
 
Em Moçambique, e até na nossa diocese, 
já existem outros santuários, como, por 
exemplo, o santuário da Imaculada 
Conceição, em Mossuril, que foi 
consagrado a toda a Igreja de 
Moçambique no tempo em que a capital  
e a prelazia se situavam na Ilha. 
Entretanto foi surgindo a necessidade de 

se criar outros lugares de 
peregrinação mais acessíveis 

para os que viviam longe 
dos santuários 

antigos.    
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HISTÓRIA 
 
1507 – Em Mossuril começa a haver um 
pequeno grupo de cristãos (cerca de quatro 
dezenas) e uma “casa de oração”, a igreja de N. 
S. da Conceição. 
1509 – Criação da Paróquia de Cabaceira. 
Também a paróquia de Mossuril é criada por 
esta altura. São das primeiras paróquias de 
Moçambique. 
1579 – Construção da Igreja da Cabaceira sob a 
invocação de N. Senhora do Rosário. 
1885 – A Igreja passa a ser dedicada a N. 
Senhora dos Remédios. Criação do Instituto 
Leão XIII orientado pelas Irmãs de S. José de 
Cluny. 
1946 – O Padre Alexandre de Carvalho 
abandona a missão, relatando: “os cristãos 
indígenas de Cabaceira estão completamente 
extintos há muito tempo. Nas duas missões de 
Mossuril e Cabaceira não tivemos um só 
baptismo de 1918 até 1938”. 
1946 – No dia 1 de Julho de 1946, Giuseppe 
Zambonardi inicia a presença comboniana em 
Moçambique. 
1776 – Reconstrução da igreja de N. S. da 
Conceição. 
1947 – A 4 de Outubro de 1947, o Bispo Frei 
Dom Teofilo de Andrade entrega as missões de 
Mossuril e Cabaceira aos Combonianos 
nomeando pároco responsável o P. Giuseppe 
Zambonardi. Ele mesmo escreve: “A influência 
da missão abrange uma área de cerca 12.934 
Km2 com uma população de 87.260 pessoas, 
das quais somente 22 são cristãs, 23.000 
muçulmanos e 64.000 pagãos”. 
1949 – Chegam as Irmãs Vitorianas para 
reabrir o colégio Leão XIII, para educação das 
meninas. 
1985 – A missão passa a ser assistida pelos 
missionários que residem na Carapira. 

A Paróquia de 
Cabeceira é 

constituida apenas 
por duas 

comunidades: a 
comunidade da sede 

e outra na vila de 
Chocas Mar. 

Corresponde à área 
mais islamizada da 

Diocese.   
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2015 – A 6 de Dezembro de 2015, D. 
Germano preside à cerimónia de entrega 
da paróquia dos Combonianos aos 
Padres Diocesanos. O P. Patrício Simão, 
diocesano, é nomeado pároco sucedendo 
ao P. Paulo Manuel, último pároco 
comboniano. 
  

FIGURAS DA IGREJA  
 
O Pe. Selis Michele, foi um dos 
missionário combonianos que seguiram 
mais de perto estas paróquias. Outros: P 
Caselli e Nannetti; P. Zani Giovanni, P. 
Cesare Urbano, P. Anselmi Romualdo; 
P. Cerpelloni Giovanni; P. Meneguzzo 
Albino. A partir de 1985 a missão é 
assistida pelos missionários da Carapira. 
A partir de 2015: padres diocesanos. 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Junto da Igreja da Cabaceira e Mossuril 
existem instalações (antigas residências 
paroquiais) que, neste momento, servem 

para actividades pastorais mas também 
para acolher pessoas que queiram fazer 
um tempo de retiro e/ou de descanso 
junto à praia.  
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HISTÓRIA 
 
1947 – Criação de uma estação missionária no 
actual território da Carapira. No final de 
Outubro, com a autorização do chefe 
tradicional, um certo Runi, foi escolhida a zona 
do torrente “Nomala”, rica em água e distante 
somente um quilómetro da estrada provincial. 
Aqui se constrói a primeira casa-palhota como 
residência dos missionários: o P. Quinto 
Nannetti e o irmão Riccardo Baggioli, a partir 
de 13 de dezembro de 1947. 
1948 – Fundação da Paróquia do “Coração 
Imaculado de Maria”. O nome de Carapira foi 
dado em sinal de agradecimento à autoridade 
local que tinha aceite acolher a presença dos 
missionários. No final de 1948, com a presença 
do Bispo Dom Teófilo de Andrade, é 
inaugurada em Carapira a escola primária para 
300 rapazes. Aqui se inicia a construção da 
carpintaria, da serração e da oficina de 
mecânica, que serviriam de apoio a todas as 
missões. 
1955 – Começa a ser construida a igreja actual 
de Carapira sob a direção do Irmão Morganti. 
1964 – Inauguração da actual igreja a 3 de 
Maio de 1964. 
1965 – A 11 de Fevreiro de 1965 chega o 
primeiro grupo de Irmãs Missionárias 
Combonianas: Ir. Giancarla Longhi, Ir. 
Cristofora Seppi, Ir. Giannadele Angeloni. Vêm 
para apoiar no trabalho dos catecúmenos, da 
escola, da saúde, e na atenção às mulheres de 
Carapira. 
1969 – Reconhecimento oficial da escola de 
Artes e Ofícios, cujo principal dinamizador foi 
o irmão Giovanni Grazian. Muitos irmãos 
artistas de todos os ofícios se dedicaram a este 
projecto, ministrando cursos de carpintaria, 
marcenaria e construção civil. 

90 comunidades 
cristãs organizadas 
em três regiões, as 

quais estão divididas 
em 20 zonas.  

Os cristãos são cerca 
de 10.000.  
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1998 – Carapira torna-se Centro 
Catequético Diocesano “São Daniel 
Comboni”. 
2006 – A 24 de Setembro de 2006 é 
inaugurado o centro paroquial da 
Carapira, em Mutoro. 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos:  P. Quinto Nannetti, P. 
Santo Pio Canova, P. Domenico Ena, P. 
Giogio Ferrero, P. Silvano Barbieri, P. 
Giovanni Zani, P. Ambrosio Reggiori, P. 
Gino Pastore, P. Graudo Cleonir, P. 
Pedro Ordoñez, P. Henrique Ibarra, P. 
Firmino Cusini., P. Xavier. 
Outros missionários: P. Alfonso 
Gigalini, P. Tarcisio Zoia, P. Alfredo 
Bellini, P. Luis Albuquerque, P. Pietro 
Zecchin, irmão Giovanni Grazian, P. 
Atanásio Kanira.  
Irmãs Combonias (actualmente): 
Teresina Minelli, Maria José, 
Eleanora Reboldi... 
Leigos Comprometidos: Na 
Carapira existe uma comunidade 
de leigos combonianos desde 
1996.  
Celina Santos; Isabel Guedes; 
Délia Hernandez; Sandra 
Fagundes; Carlos Oliveira; Maria 
de Lourdes; Carlos 
Barros; 
Adelaide; 

Flávio Schmidt; Liliana Ferreira; Márcia 
Costa; Beatriz Maldonado; Ancha Luis; 
Zeferino Jacinto; Proscila Garcia; 
Katarzyna Hanna; Bárbara Mason; casal: 
Fancisco Martinho e Margarida 
Vaniriwa.  
 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Centro Paroquial de Mutoro. 
 
VOCAÇÕES 
 
P. Pilali Mwatress, P. Adérito Pedro e P. 
Avelino Muaneque (sacerdotes do clero 
diocesano). 
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HISTÓRIA 
 
1972 – Fundação da missão de Cavá pelo padre 
Romualdo Anselmi, no dia 2 de Fevereiro de 
1972. 
1977 – Na paróquia de Cavá, além de breves 
períodos semanais, os padres nunca ali 
residiram. No entanto davam assistência 
sacramental a partir de Namahaca (a 60 Km!). 
As únicas a terem uma residência fixa foram as 
Irmãs Combonianas que, além de 
acompanharem o único hospital da zona, 
apoiavam os padres na pastoral. 
1986 – Nos anos mais ferozes da guerra, 
durante um assalto à missão, a irmã Piedade da 
Silva e irmã Alma Lomboni foram raptadas e 
conduzidas a pé por vários meses até ao 
Malawi. A missão foi sucessivamente 
queimada e ocupada pelos guerrilheiros. As 
irmãs perceberam que seria demasiado perigoso 
continuar ali e não puderam regressar. 
1994 – Chegada de um padre Fidei Donum, P. 
Octávio Cossu, da diocese de Tempio Pausania 
(Sassari – Itália), que se estabelece na missão 
começando um longo e difícil trabalho de 
reconstrução das estruturas e das consciências 
das pessoas.  
2010 – O P. Octávio deixa a missão para voltar 
à sua terra natal. O seu grande mérito foi de 
recuperar as antigas estruturas e de construir 
outras novas e foi o primeiro padre residente. 
Neste mesmo ano a diocese de Verona (Itália) 
assume a missão de enviar um padre Fidei 
Donum, P. Silvano Daldosso. 
 

FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. Romualdo Anselmi (1972); P. 
Ottavio Cossu (1996); P. Silvano Daldosso 
(2010). 
 

2 regiões;  
6 zonas;  

42 comunidades ; 
7 grupos de oração. 

Um território cuja 
distância maior entre 

os extremos é de 
100km.  

As duas regiões 
(região de Cavá e 

região de Memba) 
comportam-se quase 

como 2 paróquias, no 
sentido em que toda a 

formação é repetida 
nos dois centros 

regionais de 
formação. 
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OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Lar masculino na sede da Vila de 
Memba com 28 alunos da escola 
secundária e duas oficinas de carpintaria 
e serralharia onde os alunos aprendem 
ofícios no tempo livre das aulas e onde 
trabalham leigos missionários da 
Diocese de Verona. 
 

DADOS GEOGRÁFICOS 
 
Geograficamente a missão parece uma 
grande elipse que toca o Oceano Índico 
na parte sudeste, onde se situa a sede do 
distrito na vila de Memba. Na missão de 
Cavá podemos distinguir dois tipos de 
ritmo pastoral: Toda a parte alta da 
missão situa-se numa zona 
profundamente rural e pouco 
desenvolvida. Na vila de Memba, por 
outro lado, existem todos os serviços 
(energia, rede telefónica, transporte…) e 
o ensino básico e secundário até à 12ª 
classe. A paróquia tem uma pastoral 
tradicional com os ministérios clássicos 
(anciãos, catequistas, animador dos 
casais, animadora das mamãs, animador 
dos jovens, etc.).  
 

TESTEMUNHO 
 
No momento do 
rapto das irmãs 
combonianas, 
em Cavá, a 
equipa era 

formada por 4 irmãs: Irmã Alma 
Lomboni (Italiana), irmã Linda 
Mantovani (Italiana), irmã Piedade da 
Silva (portuguesa), irmã Tarcisia Tironi 
(Italiana). No dia 14 de Abril de 1986 as 
irmãs Alma , irmã Piedade e a irmã 
Tarcisia encontravam-se em casa 
enquanto a irmã Linda tinha ido a 
Nacala. A missão foi assaltada pelos 
guerrilheiros e raptaram as irmãs Alma e 
Piedade deixando a mais idosa (irmã 
Tarcisa) e por vários meses vaguearam 
pelo mato até ao Malawi antes de serem 
libertadas. Quatro dias depois deste 
acontecimento a missão foi fechada e as 
irmãs retiraram-se de Cavá. A casa foi 
saqueada e queimada. A sede da missão 
de Cavá foi abandonada e ficou 
inacessível até à chegada do P. Ottavio 
que, em 1994, começou a recuperar as 
estruturas.  
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HISTÓRIA 
 
1907 – Início da missão de S. Pedro – Lúrio, 
em Vocoro. 
1908 – Implantação da missão pelo padre 
Mateus, em Vocoro, perto da foz do rio Lúrio. 
1935 – O padre Mateus parte para Mirrote. 
1935 – Encontramos notícia da reabilitação da 
igreja de Vocoro pelo padre Machado. 
1959 – A paróquia é entregue aos Padres 
Combonianos que mudam o centro da missão 
para Chipene. 
1973 – Chegada das Irmãs Combonianas. 
1983 – Assalto por bandidos à mão armada 
provoca feridos entre os missionários. 
2016 – A paróquia é entregue aos missionarios 
fidei donum da diocese italiana de Concordia-
Pordenone. Chega o padre Lorenzo Barro. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Padres e irmãos:  
P. Mateus; P. Ezio Imoli; P. Luis Malaspina; P. 
Canova; Ir. Catarino; P. Gino Pastore; P. 
Ambrosio; P. Mazzucco; P. Campanini; P. João 
Batista; P. David; P. Jorge Giboli. 
Irmãs Combonianas:  
Ezia Brenna; Maria de Coppi; Angeles Lopes; 
Enrica Lomboni; Maria do Amor; Linda 
Mantovan; Aparecida Gonçalves; Rosalba 
Bertoni; Laura Malnati; Silvana Poli; Angelita 
Miniguano; Giane Kirschbauer; Gioseppina 
Scanziani. 
Leigos Comprometidos:  
Actuais animadores regionais: José Sacara; 
Marcelino Calipo; Camilo Manuel; Lourenço 
Tafite. Existem ainda 10 formadores que 
completaram o curso de 3 anos na Carapira. 
 
 

Território cerca de 
3500 Km2 e mais de 

120 mil habitantes.  
Chipene fica a 60 
Km da missão de 

Cavá e a 93 Km de 
Alua.  

A paróquia está 
dividida em 4 regiões 

que compreendem   
27 zonas,  

124 comunidades  
e 4 salas de oração.  
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OBRAS DA PARÓQUIA 
 

Lar Feminino e 
cuidados com as 
crianças 
desnutridas. 
 
VOCAÇÕES 
 

Não há Padres ou Irmãs nativos desta 
paróquia, mas há 5 jovens e 1 menina 
em formação. 
 
TESTEMUNHO 
 
Com muitos momentos difíceis vividos 
nesta missão - assalto por bandidos que 
feriram gravemente o padre Giocondo 
Pendin e as irmãs Linda e Ezia e raptos 
na paróquia vizinha de Cavá - o Bispo 

D. Manuel pediu aos missionários 
para se mudarem. Apesar de toda a 
insegurança, ao fim de poucos 

meses as irmãs pediram para 
regressar para partilhar o 

sofrimento do povo e 
esperar juntos o dia 

da paz.   

CIRPRIANO PARITE - 
D GERMANO GRACHANE - 

D. ATANÁSIO CANIRA - 
PADRE MATEUS - 

P. VICENT CAPRA - 
P. CORNÉLIO PRANDINA  - 

P. ANTÓNIO MARIA LOPES - 
4 IRMÃS RAPTADAS - 

ANCIÃO ABEL ALBERTO - 
CÂNDIDA FLORIANO - 

RÁDIO WATANA - 
GREGÓRIO MATEUS MECUACA - 

- ALUA 
- MIRROTE 
- S. JOÃO BATISTA 
- NAMAPA 
- DIOCESE DE LICHINGA 
- PARÓQUIA DA ILHA 
- DIOCESE DE NACALA 
- NACARÔA/NETIA 
- CAVÁ 
- NAMAHACA 
- MATIBANE 
- SÉ CATEDRAL 

De onde é quem? 
 

Faça traços, ligando  
os personagens (da 

coluna da esquerda) 
aos respectivos locais 
(na coluna da direira) 

como por exemplo, D. 
Atanásio Canira liga 

com a diocese de que 
é bispo, Lichinga. 
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HISTÓRIA  
 
Séc. XV – Inícios da colonização com os 
navegadores portugueses, que aqui 
estabeleceram uma base de repouso durante as 
suas viagens para Índia. Desde esse século a 
Ilha tornou-se também um centro comercial de 
navegadores persas, gregos, indianos e árabes.  
1498 – É celebrada a primeira missa no ilhéu 
vizinho de S. Jorge (Ilha de Goa) por 
missionários que acompanhavam as caravanas 
portuguesas. 
1507 – Construção da primeira igreja, igreja de 
Nossa Senhora da Purificação. 
1541 – São Francisco Xavier chega à Ilha e aí 
permanece por um período de cerca de 6 meses, 
até Maio de 1542. Este grande missionário 
jesuita costumava todos os dias retirar-se para 
rezar num local virado para o continente. Nesse 
local foi contruida uma pequena capela em sua 
honra. Ainda hoje existe essa capela.  
1700 – É criada a Paróquia de Nossa Senhora 
de Purificação da Ilha de Moçambique com a 
jurisdição territorial da Purificação da Ilha de 
Moçambique. Para além dos descendentes 
portugueses e indianos, por essa época houve 
grande influência de árabes muçulmanos. 
Assim, o povo nativo ilhéu tornou-se 
maioritariamente muçulmano. Antes da 
Independência, boa parte dos cristãos católicos 
era de origem portuguesa. Os cristãos nativos 
eram sobretudo jovens que prestavam serviços 
domésticos aos portugueses.  
1975 – Com a saída massiva dos portugueses a 
paróquia da Ilha ficou reduzida à mínima 
expressão. Mas foi-se mantendo e organizando 
graças também ao apoio dos cristãos 
provenientes do continente. 
1979 – Com a guerra civil, de 1979-1992, a 
Ilha tornou-se centro seguro de refúgio para 
muita gente, o que levou a uma super-povoação 
com graves consequências sociais e 
económicas. 

10 comunidades 
cristãs, uma na parte 

insular e as outras 
nove na parte 

continental.  
Pouco mais de 1000 

cristãos, cerca de 200 
residem na parte 

insular, e os restantes 
800 na parte 
continental.  

Cresce o número de 
adesões ao 

catecumenado por 
parte de adultos e 

jovens. 
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FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos:  P. Castro; P. Manuel 
Gomes; P. Alberto Santos;  P. Farias; P. 
Antero;  P. Boares, P. Cardoso; P. 
Mameti; P. António Maria Lopes; P. 
Joseph Bruneli; P. Atanásio Amisse 
Canira; P. Adérito Pedro; P. Patrício 
Simão. 
Outros Missionários: Uma comunidade 
de Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
da Puríssima; no passado estiveram 
presentes também as Irmãs de Nossa Sra 
da Victórias. 
Leigos Comprometidos ou movimentos: 
Senhora Carlota Olivia Ricardo – 
animadora paroquial; Castro Jaime; 
Senhor Serafim; jovem Florêncio 
Augusto; Conferência Vicentina 
Feminina; Cruzada eucaristica;  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Há que destacar as 5 igrejas da parte 
insular e 2 da parte continental: S. Paulo; 
S. Francisco Xavier; S. António; Nossa 
Sra da Purificação e igreja da Saúde. Os 
Lares dos estudantes:  S. Francisco 
Xavier, para rapazes e Santa Maria, para 
meninas. Dois projectos de 18 

escolinhas: 9 das irmãs e outras 9 da 
AFIM (associação da ajuda fraterna para 
Ilha de Moçambique) do padre Teixeira 
e um projecto do refeitório das irmãs. 
 
VOCAÇÕES 
 
Duas irmãs: Ir. Lurtina Jacinto das irmãs 
Franciscanas de Nossa Senhora da 
Puríssima. E outra irmã das Irmãs de 
Nossa Sra das Victórias. 
 
TESTEMUNHO 
 
Do padre António Maria Lopes, último 
missionário da Sociedade Missionária da 
Boa Nova na diocese, chega-nos um 
testemunho incontestável de dedicação à 
missão e às pessoas. Trabalhou na Ilha 
de 1960 até 2006. Com ele começa a 
formação humana e intelectual dos 
jovens, com ele começam os lares e a 
recuperação das infra-estruturas que 
estavam nacionalizadas. Destaca-se 
também o testemunho da mamã Maria 
da Conceição Amade, natural da Ilha, 
que aqui vive a sua fé cristã durante mais 
de 70 anos.  
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HISTÓRIA 
 
1962 – Construção da primeira capela em 
território de Itoculo: capela de S. Paulo, no 
regulado de Monetaca. São os missionários 
combonianos, P. Vítor Ruggera e Ir. Catarino 
Basso, que, ao assistir Netia a partir da missão 
de Mueria, por aqui passam e nalguns dias se 
detêm a evangelizar e a estabelecer uma 
comunidade cristã. Um pouco mais tarde é 
contruída, sob orientação do P. Caselli Sílvio, 
outra capela no regulado Macui, em Djipwi, 
por se revelar mais central para os cristãos que 
começavam a proliferar nesta região. 
1964 – Construção do centro e capela de N. S. 
do Rosário, no regulado Xihire, para assistir e 
formar os cristãos do lado nordeste de Itoculo. 
Mais tarde começa-se a formar também uma 
região entre o rio Namalima e a estrada 
nacional N8 (que viria a tornar-se na actual 
região Congo). 
1970 – O território de Itoculo, até aqui dentro 
da jurisdição da missão/paróquia de Mueria, é 
canonicamente erigido em quasi-paróquia de 
Itoculo. Esta quasi-paróquia é desde logo 
subdividida em duas regiões (Itoculo A e B) e 
passa a ser assistida pela Carapira. Durante 
vários anos as duas regiões itoculo A (actual 
região de Congo) e Itoculo B (actuais regiões 
de Djipwi e Xihire), na prática, irão funcionar 
como duas paróquias autónomas. 
1985 – Emboscada e morte da irmã Teresa 
Delle Pezze, na N8, em Mweravale; 
1992 – Morte do irmão Alfredo Fiorini, na N8, 
também em Mweravale. Aí foi construída uma 
capela que hoje é sede da zona de Mweravale. 
1997 – É confiada aos missionários do Espírito 
Santo, que residem em Netia, a cura pastoral de 
Itoculo B; os combonianos continuam a assistir 
Itoculo A, a partir da Carapira; 
2004 – No dia 19 de março 2004, D. Germano 
erege canonicamente a Paróquia de S. José – 
Itoculo, ao mesmo tempo que os espiritanos se 
trasnferem de Netia e passam a residir na sede 
do posto administrativo de Itoculo; 
2005 – Chegada e fixação de residência das 

3 regiões:  
Djipwi (com 36 

comunidades 
agrupadas em 6 

zonas); Congo (com 
24 comunidades 
agrupadas em 5 

zonas) e Xihire (com 
19 comunidades 
agrupadas em 4 

zonas).  
Total de 79 

comunidades.  
O número de 

batizados ultrapassa 
os 10.000, numa 

população a rondar as 
70.000 pessoas. 

 

It
o

cu
lo

  
Sã

o
 J

o
sé

 (
2

0
0

4
) 



17 

irmãs missionárias do Espírito Santo. 
2007 – Inauguração da capela e centro 
paroquial S. Francisco Xavier. 
2008 – Ordenação do P. Bartolomeu 
Cipriano originário desta paróquia 
(Carracani). 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Padres e irmãos: Combonianos - P. 
Caselli Sílvio; P. Vítor Ruggera; Ir. 
Catarino Basso; p: Martinho Moura; P. 
Bellini Alfredo; P. Sílvio Greggio; P. 
João Cerpelloni; P. Luis Malaspina; P. 
António Mazzucco; P. J. Batista 
Sanzogni; Ir. Luis Sardi; P. Gino 
Pastore; P. Ambrósio Reggiore; P. 
Firmino Cusini. Espiritanos - Pedro 
Fernandes; Alberto Tchindemba; 
Lawrence Nwaneri; Damasceno dos 
Reis; Guillermo G. Torres; Cayetano 
Hernandez; Raul Viana; Desmond 
Arigho; Urbain Makimba, Edy Semedo. 
Irmãs: Combonianas - Alma Lomboni; 
Antónia Solaro; Assunta Satrinani; 
Socorro Ribeiro; Servas do Espírito 
Santo - Marta Mello; Rosil Bueno; Ana 
Maria; Helena; Espiritanas -Alice 
Areia; Carmo Barros; Félicité; Adelaide 
Teixeira; Joyce Abi; Augusta Vilas 
Boas; Rosenir Soares; Luisa Barros; 
Hermínia Calipi; Eduarda Brito; 
Tatiana  
Animadores 
desde 

2004: Djipwi - Maurício Nthavi; Ernesto 
Najope; Calisto Assuate; Congo - João 
Antique; Bernardo Adelino; António 
Salimo; Zacarias Paulo; Xihire - Acácio 
José; Júlio Obede; Cornério Xanfar;  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Centro Paroquial S. Francisco Xavier; 
Lar feminino; Centro nutricional; 
biblioteca; lar masculino; 
 
VOCAÇÕES 
 
P. Bartolomeu Cipriano (ordenado em 2008), 
do clero diocesano;  
 
TESTEMUNHO 
 
A zona de Muruthu Velho, regulado 
Thamela, foi das que mais sofreu com a 
guerra. Em Namituco, houve um 
masacre em que morreram dezenas de 
cristãos. Na comunidade de Supitani os 
cristãos contam que se encontravam 
clandestinamente com o P. Gino Pastore 
para recolher informações, material de 
catequese e de liturgia, etc. Este facto 
veio a ser descoberto pelos guerrilheiros 
da Renamo, que tinham a sua base 

precisamente nesta região, e as 
ameaças aumentaram.  

 
O P. Gino por várias vezes 
encontrou os caminhos de 

Itoculo barrados nalgum 
ponto, com um bilhete 

dizendo: quem passa 
por aqui está morto. 
Segundo ele próprio 
relata, costumava 

ler o bilhete, 
sorria, metia o 
papel ao 
bolso e 
continuava o 
seu percurso 
contornando 
o obstáculo…  
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HISTÓRIA 
 
1969 – O Padre Ferdinando, missionário de 
Goa (Índia) funda a paróquia a 1 de Janeiro 
deste ano. Trabalha aqui desde 1969 até 1982. 
1985 – Durante a Guerra Civil é o P. Graciano 
Castelar, comboniano, que assiste Liúpo a 
partir de Corrane.  
1987 – Também as irmãs da Apresentação de 
Maria vêm trabalhar nesta missão (até 2005). 
1992 – Com o acordo de Paz vem outro Pároco: 
o P. Otavio Cossu, da diocese de Verona. 
Depois de algum tempo, a paróquia contou 
novamente com a assistência dos Combonianos 
e das Irmãs da Apresentação de Maria.  
1998 – Os Missionários do Verbo Divino 
começam a assistir a paróquia a partir de 
Monapo.   
2000 – Construção da residência e fixação dos 
Missionários do Verbo Divino e Servas do 
Espírito Santo em Liúpo. 
2015 – Inicia a construção da nova Igreja 
Paroquial. Depois da queda da primeira igreja, 
os cristãos celebravam o domingo no centro de 
formação. 
2015 – Conclusão e inauguração da nova igreja 
paroquial. 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Padres e irmãos: P. Ferdinando; Graciano 
Castelar; P. Otavio Cossu; P. Gabriel Gutiérrez; 
P. Daniel Malamba; P. Paul Nadolny; P. Javier 
Vidal; P. Luis Pedro; Ir. Bruno Yizie; P. 
Gervásio Ronchi; P. Pedro Balbuena; P. 
Kazimierz Kaczmarek; P. Lourenço Huller; P. 
Marcello Anggo; P. Johnson Furtado; P. Inacio 
Kaha; P. Miguel Thanh Do; Ir. Thaddeu 
Nyanuba; P. Mário Bere; P. Fabião Kalaluka; 
P. Jimmy Hayong; Ir. Muacir Rudnick; P. 
Giang Nguyen.  
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43 comunidades 
cristãs agrupadas em 

8 zonas: Liúpo, 
Nacacana,  

Mocone,  
Namicoyo, 

Namitanari,  
Terrene B,  

Nacuca  
e Meconene.  

Cerca de 10.000 
registos de batismo 

até ao presente.  
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Irmãs: Apresentação de Maria… 
Servas do Espírito Santo: Ir. Terezita 
Riedel; Ir. Anchilla Bartosik;  Ir. Gladis 
Sotelo; Ir. Marta de Melo; Ir. Rozalia  
Paliczka; Ir. Rosil Bueno; Ir. Mathilda 
Watu; Ir. Beena Edathil; Ir. Joana 
Ortega; Ir. Kristina Quipildor; Ir. Lina 
Kerketta; Ir. Maria Helena; Ir. Nadir. 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
Exploração agrícula para 
autossustentabilidade (com um sistema 
de agricultura familiar); Lares masculino 
e feminino; centro nutricional e de 
promoção humana; biblioteca paroquial 
e centro de formação pastoral. 
 
VOCAÇÕES 
Irmã Gracinda das irmãs da 
Apresentação de 
Maria 
 

TESTEMUNHO 
 
 Durante três anos 1982-1985, os 
cristãos sofreram por causa da Guerra 
Civil. Durante este ano não havia 
assistencia pastoral dos missionários. Os 
cristãos tentavam a cuidar a sua fé com a 
sua maneira de viver. Passavam também 
alguns tempo de sofrimento por causa 
sem missionários residentes. Mas os 
leigos que foram formados na missão ou 
na formação conseguia a manter as 
actividades pastorais nas suas 
comunidades. Com esta história 
podemos ver o trabalho missionário dos 
leigos e animadores. Estamos a ver que 
as comunidades são vivas e animadas 
pela construção das capelas melhoradas 

e a contribuição do dízimo.  

valores da cultura macua 

 
1. Sentido de disponibilidade quanto ao tempo. No geral, e sobretudo no 

mundo rural, o povo tem alto sentido de escuta e interesse, sem 
matematizar o uso do tempo. 

2. Fácil congregação e articulação entre o indivíduo e o colectivo, 
resultante do facto de as famílias serem alargadas e não celulares. A 
sociedade é permeada por um relacionamento familiar: o desconhecido 
é tratado por “irmão”, “tio”, “mamã”, “papá” conforme a idade. 
Contudo, este valor corre também o risco de ignorar o indivíduo em 
benefício do colectivo. 

3. Ritos de Iniciação Tradicional. Um elemento cultural que é veículo de 
transmissão dos valores tradicionais aos jovens. 

4. Comunhão e veneração aos antepassados. Há uma profunda convicção 
de que a vida não termina com morte e que, por isso, é preciso manter 
o relacionamento com aqueles que estão no outro mundo.  

 
(in Diectório Diocesano de Pastoral, 2015, pp10-11) 
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HISTÓRIA 
 
1959 – O Bispo de Nampula, Dom Manuel de 
Medeiros Guerreiro, a 27 de Dezembro de 1959 
cria a missão de Lunga que pertencia à Missão 
de Mussoril. 
1960 – Fundação da Missão pelo Pe. João Zani, 
tendo como padroeiro Santo António de 
Lisboa. 
         – Chegada das Irmãs Combonianas. 
1974 – Chegada das Irmãs Contemplativas 
Servas de Maria. 
1977 – Saída das Irmãs Servas de Maria para o 
mosteiro onde residem até hoje, Mosteiro 
Mater Dei, Nampula. 
        – A missão é abandonada devido à 
situação política. 
2005 – Dom Germano pede aos Missionários 
do Verbo Divino que assumam a Paróquia de 
Lunga. 
2007 – A Congregação do Verbo Divino, na 
pessoa do P. Paulo Nadolny, começa a assistir a 
Paróquia de Lunga. 
2008 – Início da celebração do jubileu dos 50 
anos da paróquia com a presença do senhor 
bispo, do padre Atanásio originário desta 
paróquia, assim como do pároco e outros 
missionários SVD.  
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. João Zani (1960); P. Silvano 
Barbieri; P. Sílvio Caseli; P. João Cerpelloni 
(faleceu e sepultado nesta Missao no dia 01 de 
Dezembro de 1973); P. Firmino Cusini; P. 
Pedro Ordoñes; P. Paulo Nadolny (2007); P. 
Lourenço Huller (2011); P. Eduardo Rando 
(2015). 
Outros Missionários: Irmão Thomas; Irmãs 
Combonianas e Irmãs Contemplativas Servas 
de Maria; Irmãs Servas do Espírito Santo (que 

33 comunidades 
divididas em 6 zonas, 

agrupadas em 2 
regiões. 

Mais  de 2.700 
cristãos. 
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iniciaram no ano da entrega da paróquia 
aos Missionários do Verbo Divino). 
Leigos Comprometidos: 
Senhor Alberto Viegas, primeiro 
catequista/professor que se 
responsabilizava pelas actividades de 
catequese nos internatos e nas 
comunidades. 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
A Missão Católica de Lunga tinha várias 
“escolas-capelas” espalhadas em todas 
as regedorias da zona. Os alunos 
estudavam nas regiões até à 2ª classe, 
passando depois a viver na sede da 
Missão Namakula no internato 
(masculino e feminino) para fazer a 3ª 
classe rudimentar e elementar. No ano 
de 1963 as missões foram autorizadas 
pelo Governo a ministrar a 4ª classe mas 
os exames desta eram feitos na Escola 
Oficial de Mogincual.  
O internato também funcionava para os 
catecúmenos que ali viviam até 
realizarem os sacramentos.  
Havia um hospital da missão que era 
gerido pelas Irmãs Combonianas. 
 
VOCAÇÕES 
 
Bispo Atanásio Canira 
(actual Bispo da 
Diocese de 
Lichinga), Irmão 
Agostinho, 
Irmã 

Maria Maria e Ir. Deolinda.  
 
TESTEMUNHO 
 
Por causa de guerra, a sede da Missao de 
Stº António de Lisboa – Lunga foi 
abandonada.  Administrativamente, os 
arquivos foram transferidos para a 
Missão de Carapira juntamente com os 
da Missão de Mussoril. E nesta época, as 
comunidades cristãs desta missão eram 
assistidas periodicamente pelos padres 
da Paróquia de Carapira. Ainda agora a 
não há pároco residente, sendo a 
assistência feita pelos missionários e 
missionárias que vêm de Monapo.  
 
Em 2013, ano da fé, a diocese organizou 
a peregrinação de uma grande cruz por 
todas as paróquias. Em Lunga, a 
coincidir com  a visita desta “cruz da 
fé”, os cristãos tiveram a ideia de fazer 
cada um uma pequena cruz que seria 
abençoada na celebração especial de 
acolhimento da grande cruz vinda da 
diocese. Certo dia a casa de um dos fiéis 
desta paróquia foi totalmente  devorada 
pelo fogo, tendo-se queimado todos os 
bens que se encontarvam dentro. A única 
coisa que ficou intacta foi a pequena 
cruz da fé que esse irmão tinha feito. Os 
cristãos interpretaram isto como um 
sinal de Deus.para nos mostrar a 

importância da cruz 
na nossa 

vida! 



22 

HISTÓRIA 
 
1959 – No dia 11 de Novembro, o P. Santo Pio 
Canova, comboniano, é nomeado superior da 
missão de S. José de Matibane, no distrito de 
Mossuril.  A 27 de dezembro desse mesmo ano 
D. Manuel de Medeiros Guerreiro, bispo de 
Nampula, promulga a aprovação oficial da 
missão de S. José de Matibane, desmembrando-
a da missão de Cabeceira Grande. O territótio 
contava 23.000 habitantes, dos quais 274 eram 
cristãos.  
1965 – Neste ano a missão já tinha 733 cristãos, 
com 100 catecúmenos, e com 10 escolas-capela  
e 1 posto de saúde. O superior foi o P. Pedro 
Zecchin.  
1971 – O bispo D. Manuel Vieira abençoa a 
casa das Irmãs Combonianas em Nacuxa. Che-
gam as irmãs Antónia Salaro, Linda Mantova-
ne, Ezia Brenna, e Anna Deliperi. Também as 
acompanha Maria Rosa Virague. Em Julho en-
tram oficialmente, a sua espera está o P. Gio-
vanni Cerpellani e o irmão Restani Giuseppe. 
Nesse mesmo ano é construído o hospital. 
1975 – No ano da independência a missão con-
ta 564 cristãos. Dispõe de lar masculino e femi-
nino; hospital, maternidade, oficinas, instalação 
de água e luz, moageira, e outros bens móveis 
como tractor, um carro marca Land Rover, e 
uma mota. O superior da missão é o P. Ezio 
Emoli.  
1980 – É preso e expulso do país o Pe. Ezio 
Emoli, Superior da missão, por se opôr à entre-
ga dos seus bens pessoais. Os paroquianos es-
colhem José Alide e pedem ao bispo que o no-
meie como animador paroquial. Os missio-
nários (as) combonianos devem abandonar a 
missão. Inicia um período (1981-1994 ) em que 
a missão é assistida desde Nacala por vários 
sacerdotes como os Padres Fonseca e Dionísio, 
este último, diocesano moçambicano. 
1984 – Agosto, 29. É assassinado na aldeia de 
Matalane o catequista e ancião da mesma, Ci-
priano Parite, por ocultar o paradeiro das pes-
soas que os guerrilheiros pretendiam executar. 

16 comunidades 
distribuidas em  

4 zonas. 
O número de  

cristãos  estima-se 
que seja de 1.500 
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1994 – Chegam os Padres Vicentinos 
Manuel Velo e Manuel Canal a Nacala, e 
assumem o acompanhamento de S. José 
de Matibane, que tinha nesse momento 
mais de 20.000 habitantes (dos quais 900 
cristãos em 13 comunidades, em 1997). 
Incorpora-se o Padre João Miguel Ruz 
que teve que sair por doenças em vários 
momentos. 
1999 – Chegam, em Janeiro, as primei-
ras leigas espanholas para vir apoiar a 
acção missionária em Nacala e Matiba-
ne. São elas: Maria del Carmem Lupia-
nes e Silvia Bravo, que vêem por JMV/ 
"Missionários Leigos Vicentinos" e Ma-
ria de Jesus Cuena que vem da ONG 
COVIDE (Cooperação Vicentina para o 
Desenvolvimento).  
2006 – Os Vicentinos iniciam a presença 
do centro de saúde de Nacuxa, assinando
-se um acordo com o ministério de Saú-
de 
2007 – Início oficial das aulas no Institu-
to Agropecuário “Mártir Cipriano” de 
Nacuxa. Em 2008 dá-se a visita do Presi-
dente da República que encoraja a poten-
ciar o Instituto Agropecuário. 
2012 – Abre o Seminário Menor e Pro-
pedêutico da Diocese com a colabo-
raçãoo dos Padres Pilale e Avelino, junto 
do P. Eugenio, e assim se inicia a for-
mação contínua dos futuros sacerdotes. 
São acolhidos seminaristas das dioceses 
vizinhas de Nampula e Lichinga. 
2013 – Ao lado do Seminário inicia a 
construção da futura igreja paroquial, 

com o trabalho dos fiéis e o financia-
mento de vários benfeitores. 
 
ANIMADORES PAROQUIAIS: 
 
José Alide /António Nicacho (1980-
1996); António Apúa (1997-2002), An-
tónio Gabriel (2003-2007), António Al-
bano (2008-2010); Constantino Ali 
(actual animador desde 2011). 
 
TESTEMUNHO 
 
Matibane é um nome conhecido pelo 
testemunho (martírio) de  Cipriano 
Parite. Um cristão comprometido e 
exemplar na sua fé, um animador/
catequista/ancião dedicado. Num 
momento difícil da guerra civil, foi 
abordado por guerrilheiros que queriam 
apanhar e matar o secretário daquela 
localidade (Matalane). Foram 
procurando até chegar à capela da 
comunidade. E não tendo conseguido 
capturar o secretário, aqueles homens 
armados decidiram executar Cipriano no 
seu lugar. Impressiona a postura serena e 
cheia de fé com que Cipriano enfrentou 
a sua execução. Apenas pediu que o 
deixassem fazer uma breve oração de 
despedida na capela antes de o matarem. 

Depois disso, voltou-se para os seus 
carrascos e disse: “Estou pronto. 
Como querem que fique? De pé ou 

sentado?” Com golpes na cabeça e 
nas costas ali o mataram. Foi no 

dia 29 de Agosto de 1984.   
Dom Germano disse sobre ele: 
“compreendeu as palavras do 
evangelho: «quem se humilha será 

exaltado». Cipriano aceitou 
prostrar-se, não como um tolo, 
mas como quem sabia o que 
estava a fazer, e tinha a certeza 
de que seria levantado… e foi 
de facto levantado” (homilia de 
29-08-2004). 
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HISTÓRIA  
 
1935 – A missão de Mirrote é fundada no dia 
17 de Dezembro de 1935 (desmembrada de S. 
Pedro de Vocoro) e dedicada a São Mateus. 
Neste tempo a missão abrangia Namapa, 
Chiúre, Alua e Nacarôa. 
1975 – As irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora das Vitórias são obrigadas a sair da 
misão, devido à nova situação política. Elas 
contribuiram para a formação feminina com o 
internato para meninas. Foram elas também que  
canalizaram a água desde a montanha até à 
aldeia, hospital, escola e residências 
missionárias. 
1978 – Entretanto, as irmãs Combonianas que 
sucederam às irmãs Vitorianas também são 
obrigadas a retirar-se devido ao facto do 
Governo ter convertido a missão num campo de 
refugiados do Zimbábué. Este campo durou até 
1980, altura da independência total daquele 
país. 
1985 – Chegada das irmãs Carmelitas em Abril 
de 1985. Durante os 24 anos de permanência 
nesta missão as irmãs Carmelitas trabalharam 
na escola como professoras, na promoção de 
escolas comunitárias, no hospital, na promoção 
da mulher e na pastoral. Foi neste período que 
se ampliou o centro de saúde e se reconstruiu a 
antiga casa das irmãs, que funciona hoje como 
centro de formação paroquial. Foi ainda aberta 
uma pequena biblioteca para apoio dos alunos, 
que funciona até hoje. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: Até ao momento, os padres que 
passaram por esta  paróquia foram  os 
Missionários Combonianos do Coração de 
Jesus e um diocesano, de Nacala. São eles: P. 
António Mateus, P. Adérito Augusto Baranco, 

A paróquia de 
Mirrote está dividida 

em 3 regiões:  
Região A (Mirrote) 

com 8 zonas e 47 
comunidades;  

Região B (Namiroa) 
com 9 zonas e 58 

comunidades;  
Região C (Muanona) 

com 3 zonas e 17 
comunidades.  

Total:  
20 zonas,  

122 comunidades. 
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P. Cordeiro Gomes da Silva, P. Pedro 
Fernandes, P. Luís Ilucuteiro, P. Jorge 
Correia, P. José A. Emitério 
Mascarenhas, P. José Francisco Augusto 
Pires, P. Mauro Martinho Lopes, P. Luís 
de Albuquerque, P. Vicente Capra, P. 
José Ventelhe, P. Víctor Cujere, P. 
Cornélio Prandina, P. António Mazzuco, 
P. Leito Pio Canova, P. Ambrósio 
Reggiori, P. Pedro Mazzola, P. Pedro 
Benjamim, P. Vicente Atanásio A. 
Canira (diocesano de Nacala), P. 
Joaquim Valente da Cruz, P. Carlos 
Ramiro, P. Paulo Emanuel, P. José 
Joaquim da silva Araújo, P. Gino 
Pastore, P.  Kaluangila Sala Zaku Pepe, 
P. Firmino Cusini, P. António 
Campanini, P. Crespim Cabral de 
Benfica Baraja e P. José de Jésus Garcia.   
As irmãs: Estiveram presentes por 
alguns anos as Irmãs Combonianas e 
as Carmelitas. Neste momento a 
paróquia de Mirrote não tem 
nenhuma presença de 
congregação feminina. 
Animadores:  
Os animadores daquele 
tempo eram verdadeiros 
heróis, pois tanto no tempo 
duro da Frelimo como no 
tempo da guerra nunca 
deixaram de assistir as 
comunidades. Muitos 
quilómetros foram por eles 
percorridos, debaixo da 
chuva e do sol, para vir à 
Missão participar no 
Conselho Paroquial e, 
outras vezes, para levar o 
Santíssimo Sacramento às 
suas comunidades.  
Dos animadores temos 
que destacar o Senhor 
José Monteiro que foi um 
Homem incansável ao 

percorrer toda a Missão, quando os 
padres estavam proibidos de visitar as 
comunidades. Ele administrava o 
Baptismo e casamentos, sempre com 
autorização dos padres a residir em 
Namapa.  
Também é de realçar o testemunho do 
Senhor Tavares, animador dos confins 
da missão com Nacarôa. Era um homem 
muito caritativo para com os pobres e 
nunca faltava nos conselhos apesar da 
distância.  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
A paróquia tem uma biblioteca que está 
ao serviço dos alunos da localidade que 
frenquentam a Escola Secundária de 
Mirrote. 
 

TESTEMUNHO 
 
O P. Mateus, segundo referem as 
pessoa que viveram com ele, era um 
homem muito bom e caritativo. 
Estava sempre pronto a ajudar o 
povo. Contam dele que, quando 
alguma pessoa tinha que ir à 
Administração e não tinha 

sapatos, o padre 
emprestava os sapatos 

dele! O P. Mateus 
está sepultado no 

cemitério de 
Mirrote.  
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HISTÓRIA 
 
1909 – Fundação da paróquia a 9 de Janeiro de 
1909 tendo como padroeira Santa Bárbara. O 
fundador é o P. António Augusto Ribeiro. 
1945 – Chegada das Irmãs da Congregação de 
Nossa Senhora das Vitórias. 
1953 – O P. Carlos Agusto Suzanno começa a 
construção da Igreja de Santa Bárbara. 
1956 – Conclusão da obra da Igreja de Santa 
Bárbara sob a direção do P. Latino Firmino de 
Souza que era o superior da missão. O P. 
Latino trabalhou de 1956 até 1966. Por razões 
de segurança ele voltou para sua terra, Goa. 
1957 – P. Elias Miquéias, um dos primeiros 
diocesanos de origem moçambicana (de 
Lichinga), trabalhou nesta missão como 
professor, de 1957 a 1966.  
De 1964 – A missão passa a ser assumida pelos 
Missionários da Boa Nova: P. Leandro, P. 
Maria Rico e P. Damião da Cruz. Ficam aqui 
até 1968.  
1967 – O P. Ferdinando começa a assistir esta 
missão. Mas em 1969 muda para Liúpo e é de 
lá que assiste a missão.  
1983 – No tempo da Guerra Civil morre a irmã 
Evangelina, das Irmãs Vitórias, responsável do 
Centro de Saúde. Um ano depois do seu 
falecimento, 1984, este Centro de Saúde foi 
encerrado. Neste tempo esta missão foi 
assistida pelo Padre Graciano Castellari (1987-
1992), missionário comboniano, a partir de 
Corrane. Graças a ele reabriram de novo as 
capelas das comunidades que tinham sido 
fechadas.  
1987 – Depois de Independência, os 
Missionários Combonianos de Lunga, Irmão 
João, P. Luís Malaspina e P. Firmino Cusini 
começaram a assistir esta missão. Trabalharam 
até 1987.  
1990 – De 1990 a 1992, militares da RENAMO 

23 comunidades, 
2 centros de oração.  

4 zonas:  
Nacapaia,  
Maculane,  
Naminane  
e Mitipia.  

Até 2016 estão 
registados mais de 

5.000 cristãos 
baptizados.  
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começam a ocupar esta missão 
expoliando-a dos seus bens. 
1992 – O Padre Ottavio Cossu, Fidei 
Donum, trabalha durante 5 anos nesta 
missão (até 1997). Durante algum tempo 
trabalhou e colaborou com os 
Missionários do Verbo Divino. No seu 
tempo, começou a fazer a renovação da 
Igreja de Santa Bárbara.  
1997 – Os Missionários do Verbo 
Divino chegam a Monapo e a partir 
daqui dão assistência a Moginqual.  
2000 – Os Missionários do Verbo 
Divino fixam-se em Liúpo e passam a 
assistir esta paróquia a partir daí.  
2005 – Chegam as Servas do Espírito 
Santo em Liúpo para substituir as Irmãs 
da Apresentação de Maria.  
2009 – A 4 de Dezembro deste ano 
celebra-se com grande pompa o 
centenário desta missão.  
 
FIGURAS DA 
IGREJA  
 
Missionários do Verbo 
Divino de 1997 até 
2016: P. Gabriel 
Gutiérrez, P. Daniel 
Malamba, P. Paul 
Nadolny, P. Javier 
Vidal, P. Luís Pedro, 
Irmão Bruno Yirzie, P. 

Gervásio Ronchi, P. Pedro Balbuena, P. 
Kazimierz Kaczmarek, P. Marcello 
Anggo, P. Johnson Furtado, P. Inacio 
Kaha, P. Miguel Thanh Do, Thaddeu 
Nyanuba, P. Mário Bere, P. Fabião 
Kalaluka, P. Jimmy Hayong, Irmão 
Muacir Rudnick, P. Giang Nguyen. 
Servas do Espírito Santo, de 2005 até 
2016: Ir. Terezinha, Ir. Anchilla, Ir. 
Gladis, Ir. Marta, Ir. Rozalia, Ir. 
Arazelli, Ir. Rosil, Ir. Mathilda, Ir. 
Beena, Ir. Felicita, Ir. Joana, Ir. Kristina, 
Ir. Lina, Ir. Maria Helena e Ir. Nadir. 
 
VOCAÇÕES 
 
Uma irmã salesiana.  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 

Exploração agrícola que 
sustentava a vida dos alunos 
desta missão. Oficina, 
carpintaria e seralharia. Escola e 
Internato para os meninos e as 
meninas que funciou até 1988. 
Por outro lado as Irmãs 
Vitorianas orientaram um 

Centro de Saúde que 
funcionou até 1984. 
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HISTÓRIA 
 
1971 – Inicia a construção da igreja deste lugar, 
uma iniciativa que teve a sua origem no senhor 
Virgílio Santos Alberto, que era o 
Administrador do Distrito de Monapo e 
funcionava parcialmente para os trabalhadores 
da empresa Agrícola do Distrito. 
1972 – Inauguração da igreja, pelo Padre 
Silvano, missionário comboniano, vindo da 
Carapira. Nessa altura não havia a celebração 
da palavra. As missas e outros sacramentos 
eram periodicamente celebrados pelos padres 
da Carapira. O Padroeiro é S. Paulo. 
1974 – A fundação oficial como paróquia dá-se 
a 11 de Fevereiro de 1974.  
1995 – Chegada das Irmãs Servas do Espírito 
Santo. 
1997 – Entregua da paróquia aos Missionários 
do Verbo Divino, que acabavam de chegar a 
Moçambique neste mesmo ano. 
2007 – No dia 25 de Novembro de 2007 dá-se a 
nauguração e bênção do Centro Pastoral  
Arnaldo Janssen, numa cerimónia presidida 
pelo bispo D. Germano.   
2014 – Lançamento da primeira pedra e início 
da construção da nova igreja paroquial de 
Moapo.  
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. Silvio Greggio (1972); P. Gino 
Pastor (1978); P. Ambrósio Reggiori (1993); P. 
Manuel Abreu (1997); P. Gervásio Ronchi 
(2002); P. Quica; P. Luis Pedro; P. Paulo 
Nadolny (2007); P. Lourenço Huller (2011); P. 
Eduardo Rando (2015). 
Outros Missionários: Irmãs Servas do Espírito 
Santo que iniciam o seu trabalho dentro do 
período da entrega da paróquia à equipa 
missionária de Monapo no ano 1995. 

Paróquia dividida  
em 3 zonas,  

com um total de  
20 comunidades. 

Existem 
aproximadamente 

5.000 cristãos. 

M
o

n
ap

o
 

Sã
o

 P
au

lo
 (

1
9

7
4

) 



29 

Leigos Comprometidos: Senhor 
Benjamin Alves Baptista, com 
nacionalidade portuguesa, que 
trabalhava como sacristão (na limpeza e 
embelezamento da igreja). Alguns anos 
depois, é substituído pelo Senhor João 
Manuel Macussa. Mais tarde, foi 
escolhido o Sr. Adérito como ancião da 
comunidade (o primeiro ancião).    
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Escola Comunitária de Monapo (nasceu 
da ideia e com o apoio e a colaboração 
dos Missionários do Verbo Divino). Os 
padres e as irmãs também deram aulas 
na escola; Também o Centro pastoral 
Santo Arnaldo Janssen; As irmãs estão 
envolvidas em medicina natural;  
 

VOCAÇÕES 
 
Ir. Luisa (comboniana), Ir. Ermínia, Ir. 
Leonora, Ir. Edite Mario, irmã 
Fatelma.  
 
TESTEMUNHO 
 
A comunidade nasceu devido 
à superlotação da 
Capela de 
Santa 

Isabel, a primeira construída nesta vila 
de Monapo que na altura se localizava 
na área da Empresa Agrícola de 
Monapo. Os crentes eram provenientes 
de Napala, Napacala, Naquite, Potrio, 
Mueri e os trabalhadores da própria 
empresa. Por causa deste aumento de 
crentes, tornou-se necessária a criação da 
nova comunidade de São Paulo e 
contrução da sua capela.  
 
Actualmente a comunidade cristã está 
fortemente empenhada em construir a 
nova igreja paroquial. A igreja paroquial 
actual é uma pequena capela que já não 
tem capacidade para albergar o número 
crescente de fiéis que participa 
habitualmente na celebração dominical. 
Assim, em  2014 iniciaram-se os 
trabalhos de construção com grandes 
sacrifícios económicos da parte de todos, 
uma vez que até agora não se conseguiu 
grandes apoios do exterior. Até ao 

momento, conseguiu-se 
levantar as paredes, estando 
para breve a colocação do 
telhado . A nova igreja terá 

30 metros de comprido 
por 15 de largura. 

Quem passa no 
Monapo já pode 
ver, por detrás da 
igreja antiga, a 
obra a nascer. 
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HISTÓRIA 
 
1948 – Chegada dos primeiros missionários 
(combonianos) a 16 de Novembro deste ano: P. 
Silvio Caselli e P. Pelloso. Ao chegar “…se 
adaptaram a viver em três palhotas preparadas 
pelos indígenas do regulo M’Pira, sob a 
pressão do administrador de Nacala. Uma 
destas devia funcionar como escola.”  
1949 – Inauguração da Paróquia de Mueria a 27 
de Novembro de 1949, dedicada ao Sagrado 
Coração de Jesus. “Presentes o Bispo e as 
autoridades provinciais locais bem como todos 
os colonos da região. Um impresso feito na 
tipografia da Ilha anunciava o acontecimento. 
… Assim a descrevia o P. Caselli… 
Ao centro a igreja, embora ainda em adobes e 
coberta com folhas de palmeira (“macute”) 
com capacidade para 200 pessoas; ao lado a 
casa dos padres… atrás da Igreja, bem 
alinhados e pintados de branco, outros 
edifícios, sempre provisórios: duas escolas, um 
dormitório e a cozinha; em frente destes, o 
armazém para a produção agrícola, a 
carpintaria e um barracão aberto para 
trabalhos. Ruas e pátios lindamente 
embandeirados respiravam um ar de festa” 
1951 – Abertura da nova escola primária. “Esta 
escola, aberta na Missão de Mueria, assumia 
um significado especial, dado que em toda a 
circunscrição de Nacala existiam apenas duas 
e rudimentares. A nova construção indicava 
uma nova vontade de promoção humana não 
circunscrita somente aos centros 
administrativos. Naturalmente oferecia-se um 
serviço educativo de promoção em vista da 
evangelização. A mentalidade do tempo exigia 
esta espécie de permuta. A seguir, em Junho 
(1951) procedia-se à instalação do internato, 
ou seja, aquele ambiente que deveria acolher 
os futuros catecúmenos escolhidos entre os 
alunos da escola.”  
1954 – Chegada das primeiras irmãs 

53 comunidade 
distribuidas em  

10 zonas e 2 regiões; 
O número  

aproximado de 
cristãos  

é de 10.000. 
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(combonianas) que permaneceram até 
1994 (Ir. Flavia). 
1972 – Inauguração da nova igreja, cuja 
construção começou em 1964 pelo Ir. 
Silvano Bergamini.  
1967 – O Ir. João Tomás continua a 
construção da igreja e tem que 
aprofundar até três metros os alicerces 
da torre campanária, para encontrar um 
terreno seguro. O trabalho foi executado 
totalmente pelos missionários 
especialmente o Ir. Tomás, encarregado 
do projeto e dos trabalhadores da zona. 
1968 – Início do Centro Catequético de 
Mueria para jovens com a 4ª Classe que 
queriam ser catequistas.  
1984 – Ano em que a guerra entra com 
muita violência em Mueria. 
1988 – Ano de grande fome. 
1993 – Ano do ciclone. 
1995 – Chegada das Irmãs Mercedárias 
da Caridade (que permaneceram até 
1998). 
2004 – Ano de grande seca e falta de 
água. 
2006 – Chegada das Pequenas Irmãs de 
Maria. 
2008 – Entregua da Paróquia aos Padres 
Diocesanos. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. Sílvio Caselli (1948); P. 
Luigi Malaspina (1955); P. Victor 
Ruggero (1961); P. Mario 
Martini (1963); P. Antonio 
Mazzucco (1967); P. 
Cristoforo Tissot (1975); 
P. Luigi Malaspina 
(1983); P. Lorenzo 
Turrini (1995); 
P. José Carlos 
Mendes da 
Costa 
(1999); P. 
Francesco 
Antonini 

(2005); P. Patricio Simão (2008); P. 
Bartolomeu Cipriano (2011); P. Adérito 
Pedro (2015). 
Outros missionários: Irmã Giulia (ficou 
sozinha quando, no tempo de guerra, 
todos os outros missionários foram 
expulsos); Irmã Linda e Irmã Maria 
Pedron Enrica (salvaram muitas pessoas 
nos anos da guerra civil). 
Leigos Comprometidos: Serafim 
Niqueque, animador paroquial muitos 
zeloso no tempo de guerra; Catequista 
mártir Cipriano; Augusto Victor, ancião 
de Mueria ao longo de muitos  anos. 
 
VOCAÇÕES 
Ir. Tãnea Fernando, das irmãs da Paz e 
Misericórdia (diocesanas de Nampula). 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Internato masculino (de 1951 até à 
nacionalização); Internato feminino (até 
hoje); Hospital (a partir da 
nacionalização); Centro 
Pastoral S. Daniel 
Comboni (minicentro 
zonal diocesano). 
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HISTÓRIA  
 
1951 – Construção e Inauguração, a 21 de 
Janeiro de 1951, da Missão de São João 
Apóstolo e Evangelista de Nacarôa. 
1956 – Chegada das Irmãs Carmelitas. 
1965 – Inauguração da igreja paroquial em 
Nahadge. 
1979 – Expulsão dos padres da Missão que se 
refugiaram na vila de Nacarôa. 
1998 – Em Março, chegada das Irmãs Filhas da 
Caridade e, no mesmo ano, dos padres 
diocesanos. 
2000 – Ordenação do P. Francisco Alves 
Gabriel. Neste mesmo ano dá-se o regresso dos 
padres a Nahadge (dia 1 de Julho). O padre 
Inácio foi o primeiro (passou a primeira noite 
sozinho). 
 
FIGURAS DA IGREJA  
 
Padres: P. Bartolomeu Calvi, P. Buzi, P. 
Calderola; P. Torino; P. Ambrósio; P. Gino, P. 
Cornélio Prandina; P. Mazzucco; P. Firmino 
Cusini; P.Henrique; P. Claudio Commanduci; 
P. Inácio; P. Pilali; P. Patricio, Bartolomeu; P. 
Alexandre; P. Gasolina; P. Francisco; P. Paulo; 
P. Aderito, P. Arlindo, P. Ramane. 
Irmãs Carmelitas: Irmã Carmen; Ir. Cristina; Ir. 
Crescência, Ir. Carmenia, Dolores. Irmãs 
Vicentinas: Idalina dos Santos; Maria 
Encarnacion Perera; Ester Lucas; Aranzazu 
Ilumbe; Elisabethe Hayder, Maria Rafaela 
Campira, Dice Francisco Novunga e Cardica 
Raul Sibinde 
Irmãos: Mário Metelli, Rafael, Silvano, 
Agostinho, Alberto, Jorge, José, Alfredo (…) 
Leigos comprometidos: Paulo da Cruz, 
Cândido Lauia, Arcanjo dos Santos Tesoura, 
Patrício Gabriel António, Celestino Júlio, João 
Silvestre, Isabel da Costa, Matilde 

Nacarôa tem um 
território de 3000 

Km2.  
Fica a 68 Km  

da vila de Namialo. 
A paróquia tem : 

4 regiões , 
30 zonas, 

e um total de  
138 comunidades. 
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Muamuquina, Ireneda Conceição 
Avelino, Gregório Mateus e outros. 
 
OBRAS 
 
As imrãs Vicentinas dirigem um lar 
feminino.  
Em Nacarôa existe uma grande represa 
da missão à volta da qual se desenvolve 
um grande trabalho de produção agrícula 
e exploração de peixe. É de registar 
igualmente a oficina e a carpintaria 
como grandes obras desta missão.  
 
VOCAÇÕES 
 
P. Francisco Alves Gabriel, 
P. Tobias, Frei Servo de 
Maria, Irmão Gregório, 
Irmãs Hermínia, Cristina, 
Elsinha, e irmãs 
Vicentinas. 
 
TESTEMUNHO 
 
O grande testemunho a 
que as pessoas da 
paróquia de Nacarôa 
ainda hoje se referem é 
o do senhor Paulo da 
Cruz. Os cristãos 
recordam o 
trabalho 

extraordinário, perseverante e dedicado, 
que ele realizou no tempo da guerra, 
numa altura em que os padres tiveram 
que se ausentar daquela missão durante 
largo tempo. O próprio arcebispo 
encarregou este animador leigo de 
administrar alguns sacramentos, como o 
baptismo e o matrimónio.  
Foi igualmente este homem que, no fim 
da guerra, mobilizou não apenas cristãos 
mas também muçulmanos e gentes de 
outras crenças no esforço de melhorar as 
condições materiais do povo, 
nomeadamente na aquisição de uma 
maternidade no hospital da vila.   
 
Merece destaque também o Sr. Gregório 
Mateus Mecuaca. Originário de 
Quixaxe, desempenhou com 
generosidade vários serviços de 
responsabilidade sobretudo em três 
paróquias: em Nacarôa, em Nacala e 
mais tarde em Netia. Foi professor-
catequista, encarregado de lar 
masculino, animador paroquial, etc.  
Retemos sobretudo as duras provas 
por que passou no tempo colonial, ao 
ser intimado para interrogatório pela 
polícia secreta da ditadura portuguesa 
(PIDE), e ainda pelas várias formas 

de pressão e calúnia de que foi 
vítima no tempo da revolução, 

tendo sido acusado de 
compactuar com a RENAMO. 

Durante vários anos, 
mesmo correndo 

riscos, ele 
levava o 
Santíssimo às 
comunidades 
que estavam 
privadas de 
padre.  
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1947 – Chegada dos primeiros missionários 
(combonianos): P. Ezio Imoli, P. Attilio Busi e 
irmão Agostinho.  
1948 – Inauguração da paróquia de Namahaca 
no dia 11 de novembro de 1948. No mesmo 
ano, no dia 26 de Dezembro, a igreja é 
consagrada à Sagrada Família. 
1957 – Ano de fome. A paróquia é apoiada por 
outras paróquias. 
1960 – Chegada das primeiras irmãs 
(combonianas): ir. Mansueta, ir. Malvina, ir. 
Lúcia e ir. Milena. 
1979 – Transferência da escola para Memba e 
fecho, à força, da igreja pelo Governo.  
1984 – Confrontos graves entre tropas da 
Frelimo e Renamo provocam várias mortes no 
territótio desta paróquia, há também vários 
feridos e presos. 
1993 – Os padres passam a residir todos em 
Mueria;  
2007 – Chegada dos padres “fidei donum” de 
Verona.  
2011 – Chegada das irmãs da Sagrada Família. 
2015 – Restauro e inauguração do Centro de 
formação. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. Imoli (1948); P. Sílvio Caselli 
(1961); P. Cristoforo Tissot (1970); P. Rogerio 
A. De Sousa (1976); P. Firmino Cusini (1988); 
P. António Campanini (1994); P. Massimo 
Robol (1997); Irmã Clara Torres (2004); P. 
Silvano Dal Dosso (2007); P. Alessio Lucchini 
(2008) 
Outros missionários: P. Santo Canova, o 
caçador de Leões. Irmã Enrica, que desafiou os 
militares e os curou. 
Leigos Comprometidos: Senhor José Ramos 

A paróquia está 
organizada em  

10 zonas:  
Centro  
(com 8 

comunidades),  
Natepo (8),  

Ger Ger (10),  
Savani (7),  

Maheta (5),  
Cassamo (7),  

Matata (7),   
Matata (7),  
Pilani (7),  

Xangani (6); 
Total 72 

comunidades 

N
am

ah
ac

a 
Sa

gr
ad

a 
Fa

m
íli

a 
(1

9
4

9
) 



35 

(primeiro catequista- professor vindo de 
Lúrio-Chipene); Diogo e Aurora, 
Alexandre e Celeste, Silvestre e Lina 
(primeiros a receber o matrimónio); 
Cornélio Wewo (coordenador da 
plantação de várias plantas na 
machamba da missão); Abel Alberto 
(que arriscou a sua vida, nos anos da 
revolução, para recuperar a chave da 
igreja); Fernando Amisse animador 
paroquial e colaborador da equipa 
missionária como formador morreu em 
2015. 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Internato masculino (de 1948 até à 
nacionalização); Internato feminino (até 
hoje); Hospital (de 1948 até à 
nacionalização); Centro Pastoral Madre 
Leopoldina; Centro nutricional Mwana 
Mukumi para crianças 
desnustridas; 
 

VOCAÇÕES 
 
Irmã Amélia Inácio, irmãs Carmelitas 
(em 2000); P. José Joaquim, 
missionários comboniano (em 2000); P. 
Paulo Raul, diocesano (já falecido: 
ordenação a 30/12/01 e facecimento a 
28/04/2006); irmã Rina Oscar (em 
2012); 
 
TESTEMUNHO 
 
Em 1979 a igreja de Namahaca foi 
fechada e a chave estava na mão do 
administrador de Memba. O ancião da 
comunidade de Namahaca, Abel 
Alberto, na ocasião do 1 de novembro, 
com a comunidade foi limpar o 
cemitério e desejava rezar pelos defuntos 
na igreja. Com muita coragem foi a 
Memba falar com o administrador. Os 
militares que estavam de plantão 
proibiram-no de se aproximar, mas o 
papá Abel esperou até que o 
administrador saisse para ir a Nampula.  
Vendo o papá o administrador perguntou 
o que queria e o ancião com coragem fez 
o seu pedido. O administrador teve 
compaixão deste homem e entregou-lhe 
a chave ordenando à guarda que o 
levasse de carro a casa. Voltando a casa 

entregou a chave ao P. Rogério que 
reconheceu a grande 

coragem 
do 
senhor 
Abel.  
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HISTÓRIA 
 
1971 – Criação da paróquia de Nossa Senhora 
da Paz – Namapa dia 1 de Janeiro de 1971. 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Padres: Até ao momento, os 19 padres que 
passaram por esta paróquia foram os 
Missionários Combonianos do Coração de 
Jesus: Jorge Correia, Vicente Capra, Cornélio 
Prandina, António Mazzuco, Leito Pio Canova, 
Ambrogio Reggiori, Pedro mazzola, Brunelli 
Guiseppe, Serafim Xavie da Costa Dias, Pedro  
Espinoza Ordónez, Carlos Ramiro, Paulo 
Emanuel, José,  Kaluangila Sala Zaku Pepe, 
Manuel Lopes Ribeiro, Anselmi Romualdo 
Firmino Cusini, António Campanini,  Crespim 
Cabral de Benfica Baraja e José de Jésus 
Garcia. 
Irmãs: Estiveram e estão presentes  na paróquia 
as Irmãs Carmelitas. Neste momento estão: 
Dionísia Nicolão Tavares, Mercedes Tejerina 
Rodriguez, Maria del Carmen Aguado Garcia e 
Amélia Inácio Omia. 
  
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Lar Vocacional “São Daniel Comboni” que 
acolhe jovens cristãos alunos da 8ª Classe à 12ª 
Classe; Lar gerido pelas Irmãs, “Lar 
Carmelitano Padre Cornélio”, que acolhe 
alunas da 8ª classe e 12ª classe; Centro 
Nutricional gerido pelas Irmãs; Escolinha 
gerida pelas irmãs. 
 
VOCAÇÕES 
 
Irmã Dionisa Nicolau Tavares, carmelita do 
Sagrado Coração de Jesus. Frei Sócio 

A paróquia está 
dividida em  

4 regiões:  
Região  A (Namapa)  

com 9 Zonas  
e 52 comunidades;  

Região B (Mwetelia) 
com 5 zonas  

e 31 comunidades;  
Região C (Naphela) 

com 9 zonas  
e 40 comunidades; 
Região D (Negoro) 

com 3 zonas  
e 22 comunidades. 

Total:  
26 zonas; 

145 comunidades. 
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Bernardo, jovem 
Carmelita que está em 
Maputo no segundo ano 
de Teologia. 
 
TESTEMUNHO 
 
Durante os tempos difíceis 
para a Igreja, após a 
independência, quando os 
padres eram proibidos de 
visitar as comunidades, 
era o animador Paulo, 
homem fiel e de bom 
coração, percorria toda a 
Missão animando os 
cristãos. Ele fazia a 
ligação entre o Padre e os 
cristãos. 
 
Na Zona de Odinepa também 
encontramos o animador Jacinto 
António, que foi ameaçado muitas  de 
entrar na cadeia  pelas autoridades 
Distritais, mas ele nunca desistiu de 
cumprir o seu dever de cristão e de 
Animador. O Sr Jacinto foi animador no 
tempo da guerra. Uma vez vinha de uma 
comunidade, e foi interceptado pelos 
guerrilheiros da Renamo, que o queriam 
matar. Mas houve um 
soldado que teve 
compaixão dele 
e lhe poupou a 
vida porque 
e trazia a 
bíblia na 
pasta! 
 
O P. 
Vicente 
Capra 
trabalhou 
muito pela 

Educação. Estava convencido de que, 
para que o povo saísse da miséria , o 
principal factor era a promoção da 
educação. Assim, nos primeiros anos de 
Missão em Namapa, lutou até conseguir 
abrir o Ciclo Preparatório (até à 5ª e 6ª 
classes), e criou condições para que os 
jovens pudessem ir para Nampula 
continuar a Escola secundaria (pois era 
onde havia). Nos anos oitenta, quando 
voltou de novo a Namapa, depois de um 
interregno, continuou a lutar até 

conseguir que abrissem a 
Escola Secundária. 
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1962 – A Paróquia de Netia é fundada 
oficialmente no dia 15 de Agosto de 1962 pelos 
Missionários Combonianos, na pessoa do Padre 
Victor juntamente com o Irmão Catarino. A 
Missão-Paróquia continuou ao cuidado dos 
Combonianos até 1996. 
1975 – No   período  da Revolução Nacional,  a  
Missão foi nacionalizada. A residência dos  
Padres foi ocupada pelos Professores, assim  
como a residência das Irmãs. Ao Padre 
Romoaldo foi atribuido, como professor da 
Escola,  um pequeno quarto, na residência  das 
irmãs. Porque o ambiente era insuportável, o 
Padre construiu uma pequena  moradia  fora do 
terreno  da Missão e aí  continuou a sua vida 
missionária. Neste período, a  igreja paroquial 
foi vandalizada e transforada em  salão cultural.   
1992 – Após a assinatura do acordo geral de 
Paz, entre a Renamo e a Frelimo, a Missão é 
parcialente devolvida, ou seja, apenas a casa 
dos Padres, a igreja paroquial e a casa das 
irmãs. Fica ainda nas mãos do Governo o 
Centro de saúde, a Escola e um Internato 
masculino. Os Missionários insistentemente se 
queixam junto do Governo, mas sempre sem 
sucesso.  
1996 – Chegada dos Missionários do Espírito 
Santo. 
2002 – Chegada das Irmãs Agostinianas Filhas 
do Santíssimo Salvador. 
2004 – A Missão-Paróquia é confiada ao Clero 
Diocesano: P. Raimundo Mário Ramani e P. 
Francisco Alves Gabriel. 
2010 – Já com o Padre Atónio Gasolina a 
missão inicia a construção de um grande Centro 
Catequético. 
2012 – Inauguração, dia 27 de Maio, do Centro 
que ostenta o nome de Centro Catequético João 
Paulo II , uma obra realizada com a preciosa 
ajuda de benfeitores nacionais e estrangeiros, 
mas também com o esforço e a dedicação 
generosa dos cristãos desta paróquia, que, 
mobilizados pelo pároco, contribuiram com 
muita mão de obra, com material e com 
dinheiro. 
2013 – Neste ano, a missão abre uma Escola 

Netia tem  
4 grandes regiões 

paroquiais,  
23 zonas paroquiais, 

111 grandes 
comunidades  

e  um incontável 
número de 

animadores dos 
diversos ministérios. 

Segundo os dados 
mais recentes, 80% 

da população de 
Netia  é católica. 
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Profissional, do ramo de agropecuária, 
para acolher e formar jovens com a 7ª 
Classe, do Nível básico. Apesar de toda 
a resistência do Governo a matéria de 
nacionalizações, todos os terrenos são 
legalizados e, portanto, todas as feitórias 
são devolvidas à Missão. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Padres: P. Castelar; P. Buzi; P. 
Romoaldo; P. Alberto Tchindemba, P. 
Pedro Fernandes; P. Lourenço Nwaneri; 
P. Damasceno dos Reis; P. Guillermo 
Gil Torres; P. Raimundo Mário Ramani; 
Pe. Francisco Alves Gabriel; P. Arlindo 
Sebastião; P. Bartolomeu Cipriano; P. 
Costantino; P. Pilali Muatresse e P. 
António Gasolina. 
Irmãs: Ir. Osvalda; Ir. Tarcísia; Ir. 
Teresa; Ir. Milena; Ir. Maria; Ir. 
Trindade; Ir. Fidência; Ir. Sílvia; Ir. 
Malvina; Ir. Teresinha; Ir. Cristina; Ir. 
Pina; Ir. Socorro, Ir. Lúcia; Ir. Carmen; 
Ir. Aurora; Ir. Rosária; Ir. Jovana; Ir. 
Maria (Marita), entre outras.  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Centro Catequético Paroquial, São João 
Paulo II, cuja construção foi orientada 
pelo padre António Gasolina; Lar 
feminino com capacidade para 50 
meninas; Lar misto comcapacidade para 
95 estudantes; e  Escola Profissional 
familiar Rural; Centro Nutricioanl. 
 
VOCAÇÕES 
 
Netia tem 6 
Padres 

locais: P. Mário Maloquiha; P. Graciano 
Agostinho (falecido), P. Patrício Simão, 
P. Arlindo Sebastião (falecido), P. 
Costantino Guilherme (falecido) e P. 
Dionísio Teodoro. São 7 as irmãs 
originárias desta paróquia: Ir. Jacinta, Ir. 
Atija, Ir. Celina, Ir. Estefânia, Ir. Maria, 
Ir. Júlia Angela Adriano, Ir. Henriqueta, 
Ir. Natália Adelino, entre outras. 
 
TESTEMUNHO  
 
Durante a guerra dos 16 anos, vezes sem 
conta, a Missão foi alvo de ataques de 
ambas partes (Frelimo e Renamo).  
Neste período há que reconhecer a 
inabalável  fé das comunidades cristãs, e 
particularmente a da Sede Paroquial: Os 
vidros da igreja paroquial  que tinham  
sido tirados, pelos ocupantes da Missão, 
foram recolhidos e guardados pelos 
cristãos nas suas residências e, no fim do 
conflito armado, foram trazidos e 
recolocados.  
 
Conta-se que o Padre Victor começou a 
Missão a partir de Mueria e muitos 
cristão foram Baptizados lá. Padre 
Victor vinha de Mueria de mota. 
Também se conta que no início da 
Missão, o Padre Santo Canova trazia em 
Netia carne de macaco, desde a Missão 
de Lúrio, para vir trocar com feijão côté 
que a Missão tanto produzia. Os que 
conta esta história, contam com saudades 
desse tempo aliás, dizem que a carne de 
macaco é muito saborosa!  
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1984 – A Paróquia de Quixaxe fazia parte da 
paróquia de Stª Bárbara – Moginqual. Em 1984 
alguns leigos cristãos de Quixaxe tomam a 
iniciativa de construir uma casa de oração. A 
obra é dirigida pelo senhor Tomás Liquisi, em 
Namutoro. Ainda neste ano nasce também a 
comunidade de Quixaxe. 
1997 – Chegada dos Missionários do Verbo 
Divino. A comunidade é erigida canonicamente 
como uma quase-paróquia e fica com a sua 
sede em Moguincual. O Padroeiro é São Pedro. 
Neste mesmo ano dá-se a entrega da quase-
paróquia aos padres do “Verbo Divino”. 
2000 – Inicia-se a construção da nova igreja de 
Quixaxe, em Quixaxe Sede. 
2004 – Embora os trabalhos de preparação do 
terreno, recolha de material, etc, tenha iniciado 
quatro anos antes, só em 2004, a 8 de Agosto o 
senhor bispo chegou para colocar a primeira 
pedra e para abençoar a obra de construção da 
igreja.  
2006 – Conlui-se a primeira fase da construção 
da nova igreja paroquial. Para esta obra o povo 
colaborou com a recolha de material básico, 
como pedra, brita, areia, etc. 
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Párocos: Combonianos - P. Graciano Castelar; 
P. Firmino Cussini; SVD - P. Manuel Abreu; P. 
Gervacio Ronchi; P. Quica; P. Paulo Nadolny 
(2007); P. Lourenço Huller (2011); P. Eduardo 
Rando (2015). 
Leigos Comprometidos: Tomás Liquise 
(primeiro catequista); Alberto Ernesto 
Muhecule (voluntariou-se para procurar livros 
de guia das orações e celebrações). 
 
TESTEMUNHOS 
 
A Igreja de São Pedro nasce de um grupo 
inicial de onde se destacam Tomás António 

Paróquia com  
20 comunidades 
distribuidas por  

3 zonas. 
Número de cristãos  

a rondar os 2.500. 
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Liquisi, José Teca, Asane Nivola 
Egonha, Tarieque Forca, Mucomo 
Alexandre Mutema, Alberto Ernesto 
Muhecule, David Nivolie e Fabião 
Manuel (estes últimos três já falecidos). 
A sala de oração neste local nasceu no 
dia 08 de Agosto de 1984. As 
actividades pastorais neste lugar 
realizaram-se durante cerca de 16 anos. 
A comunidade sentia a falta de livros e 
guias de oração ou celebrações. 
Assim, o senhor 
Alberto 

Ernesto Muhecule voluntariou-se para ir 
a pé até à cidade de Nampula buscar 
estes livros. Graças a este seu sacrifício, 
conseguiram-se 4 livros: Biblia Sagrada 
em macua, Watana wa Nanano, 
Malompelo e Revista Tempo. O Pe. 
Xikanto, dos Combonianos, foi o 
primeiro a contribuir para o 

amadurecimento desta 
comunidade. A Igreja foi 
transferida para Quixaxe Sede 

(local actual) no dia 22 de 
Junho de 2000. Ao 

mesmo tempo, 
iniciou-se a 
construção da 
nova Igreja de 
Quixaxe.  

PALAVRAS CRUZADAS: 
 
 

Coloque nas casas certas os nomes das 
comissões da pastoral 
diocesana.  
O quadro é formado 
apenas na horizontal 
pelas 19 palavras que se 
seguem: 
CÁRITAS; CATEQUESE; 
COMUNICAÇÃO SOCIAL; 
DIÁLOGO INTER-
RELIGIOSO; 
ECUMENISMO; 
EDUCAÇÃO;  
FAMÍLIA; INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA 
MISSIONÁRIA; JOVENS; 
JUSTIÇA E PAZ; LITURGIA; 
MULHERES; 
SAÚDE; 
VOCAÇÕES; 
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1974 – Santo Agostinho nasce a partir de um 
núcleo de orações de Namuso (Nacala—cidade 
alta) que em 1973 se chamava S. Gabriel.  
Assim no ano de 1974, passa a ser capela de 
Tielela, sob a liderança dos Padres Manuel Issa 
e So, pertencendo à Paróquia de Nossa Senhora 
da Boa Viagem.  
1975 – É construída a primeira capela de 
adobes, sendo ancião o sr. Tarcísio Pedro dos 
Santos. Nesta data foram realizados os 
primeiros baptismos.  
1980 – Um irmão da Igreja de nome Lucas 
Ribeiro ofereceu blocos de cerâmica e foi assim 
erguida a Capela de Tielela, deixando de ser de 
adobes.  
1984 – É eleito como ancião o sr. Arcádio 
Bernardo Trigo, sob a liderança do Padre 
Manuel Issa.  
1986 – Vem o Pároco Dionísio que vai 
acompanhar devidamente a comunidade, assim 
quase em todos os Domingos havia Santa 
Missa em Tielela.  
1989 – Surgem problemas na comunidade... 
assim o Padre Dionísio decide mudar a capela 
para a zona do Triângulo, numa mangueira… 
passa a chamar-se Capela de Mpovatacua 
mantendo-se como ancião o sr. Arcádio. Nesta 
mudança um grupo de cristãos permanece em 
Tielela sem assistência de nenhum Padre ou 
Irmã.  
1990 – O bispo D. Germano vai celebrar a 
Santa Missa em Tielela com o objetivo de 
retirar os poucos cristãos que lá ficaram. Assim 
a maioria dos crentes subiram a Mpovatacua. 
Foi eleito um novo ancião, o sr. Ernesto Sitora.  
1992 – Compra-se o lugar onde funciona 
actualmente a EPC de 1 de Junho. Começa-se 
com os pilares a construção da igreja e escolhe-
se como animador o sr. Antunes.  
1997 – Deixa de ser chamada Capela de 

Paróquia com  
15 comunidades 
distribuidas por  

3 zonas. 
Estima-se que  

o número de  
cristãos  possa  

atingir os 5.000. 
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Mpovatacua e passa a ser designada 
Igreja de Santo Agostinho, já sob a 
liderança dos Padres Vicentinos, iniciada 
pelos pp. Manuel Velo e Manuel Canal.  
2004 – Santo Agostinho passa a designar
-se Quase Paróquia e, com a presença do 
Pároco Pe. Eugénio, é eleito animador o 
sr. Basílio lacute Murico. Este, após seis 
anos é substituído pelo atual animador: 
sr. Amisse João.  
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Instalações da EPC 1º de Junho; Escola 
Secundária Santa Maria; EPC de Mira-
Mar e Instalações da futura Paróquia 
com a reconstrução do antigo “cinema 
Mira-Mar”.  
 
FIGURAS DA IGREJA 
 
Irmãs Consagradas - Iniciaram as 
Combonianas, logo chegaram as 
Religiosas do Coração de Maria -
tomando conta da Escola Secundaria Sta. 
Maria; as irmãs Salesianas -tomando 
conta de Miramar; as Irmãs do Precioso 
Sangue também iniciam a sua presença 
em Sta. Maria e outras muitas 
colaborações das Pilarinas e das 
Irmãs Vicentinas.  
Animadores - Além dos 

animadores referenciados, fizeram parte 
do Conselho da Igreja os diferentes 
líderes cristãos, entre os quais se 
destacavam: Sr. João Baptista, membro 
da Cáritas; Calisto Muchila, da comissão 
da família; Jorge Calisto Muchila e Ali 
Morto, animadores dos Jovens; Valério 
Chapala e Bonifácio Baltazar, 
animadores da Zona; Colaço Nibuete e 
muitos outros.  
 
VOCAÇÕES 
 
Pe. Geraldo Aure-Sacramentino; e o Pe. 
Lobato Pneo Mupupuho -Sto. Egidio; 
com a esperança da próxima ordenação 
do primeiro Vicentino originário da 
nossa diocese, pe. Agostinho Neto  
Cipriano.   
 
TESTEMUNHO 
 
Na primeira missa do Pe. Lobato, o Sr. 
Bispo, cheio de emoção ao contemplar a 
vitalidade da comunidade cristã de sto. 
Agostinho, exclamou: …”Pe. Eugenio, 
que vamos fazer? Sto. Agostinho já é 
paróquia, isto é inegável”... agora 
somente aguardamos a assinatura dos 
documentos jurídicos do reconhecimento 

desta realidade. 
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1991 – Criação da paróquia. 
1991 – Celebração na casa das Irmãs 
Franciscanas, hoje casa das Irmãs Salesianas. 
1992 – Lançamento da primeira pedra, pelo 
Bispo da diocese, Dom Germano Grachane, 
para construção da Igreja Paroquial. Chegada 
dos Padres Vicentinos. 
1994 – A 29 de Agosto de 1994 é criada 
oficialmente a paróquia de S. João Batista. 
Inauguração da igreja paroquial 
2006 – Ordenação  presbiteral do jovem 
Geraldo Bernardo Uaiare. Foi no dia 7 de Maio 
de 2006. O Geraldo pertence à Congregação do 
Santíssimo Sacramento (sacramentinos). 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Os Párocos: P. Manuel Velo Martinez; P. 
Manuel Canal; P. David; P. Emmanuel; P. 
Manuel; P. Raul; P. Eugénio; P. Nicolau 
Outros missionários: Irmãs Combonianas; 
Irmãs Pilarinas; Irmãs Franciscanas; Irmãs 
Vicentinas. Leigos/as Vicentinas/os: Chus, 
Maricarmen; Silvia; Begonha e Israel; Loli; 
Virginia; Nina; Cristina.  
Leigos Comprometidos: Gaspar Luante; 
Amândio Massanquiha; Alberto Alifo; Gaspar 
Luante. 
 
OBRAS DA PARÓQUIA 
 
Escola Cristo e Vida; Prédio Pastoral (aulas 
para a Universidade Politécnica; aulas de 
inglês, biblioteca, salão de encontros, 
alfabetização; cursos intensivos de: serralharia, 
hotelaria, barbearia). Rádio Watana, Akumi, 
Centro de Saúde. Escola Secundária São 
Vicente de Paulo. Escola Primária. Escolinhas 
nos bairros e na casa das Irmãs. CAMINA 
centro de saúde (Irmãs Pilarinas). Alfabetização 

16 comunidades 
distribuidas em  

3 zonas pastorais: 
zona da cidade  

(6 comunidades);  
zona Ontupaia  

(8 comunidades);  
zona Janga: 

(2 comunidades). 
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(Irmãs Pilarinas). 
Centro de apoio a 
desnutridos (Irmãs 
Pilarinas). 
Escolinha. Costura, 
Bordado, 
Dactilografia, 
informática até 
2012. Institudo 
SANTA de saúde 
vai iniciar mais em 
privado. Escola 
Feminina (Irmãs 
Combonianas) 
 
VOCAÇÕES 
 
Ir. Esperança Luante (Amor de Deus); Ir. 
Olinda (Franciscana de la Purissima); Ir. 
Elisa João (Pilarina); Ir. Quita 
(Paulinas); Ir. Natalia (Vicentina).  
 
TESTEMUNHO 
 
Em 1997 iniciou-se a construção 
massiva de mesquitas em Nacala-Porto. 
Algumas dessas mesquitas foram 
inauguradas com o Ramadan, no mesmo 
ano. Foi o ano em que começou a guerra 
contra os cristãos, através de discursos 
ofensivos que eram proferidos nas 
madrugadas usando-se os megafones que 
já perturbavam o sono das 
pessoas pela poluição 

sonora que produziam. O animador 
Paroquial Gaspar Luante formou uma 
comissão de 3 cristãos liderados por ele 
e, com conhecimento do Bispo da 
Diocese, aquela comissão elaborou uma 
carta dirigida ao departamento dos 
Assuntos Religiosos reclamando o 
direito que os cristãos têm de serem 
respeitados. O Departamento notificou 
ambas as partes (cristãos e muçulmanos) 
para o encontro de 5 de maio de 1997 - 
das 08H00 as 14H00 - que terminou, 
felizmente, com entendimento e 
reconciliação efectivos. Desde aquela 
data até hoje cristãos e muçulmanos 
respeitam-se mutuamente. O bispo da 
diocese ficou contente com a coragem 
dos paroquianos de São João Baptista 

pois, segundo ele, sentia-
se igualmente 

preocupado 
pela 
situação.  
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HISTÓRIA 
 
1955 – A 9 de Junho de 1955 dá-se a criação 
desta paróquia. Por causa de Nacala ser uma 
cidade portuária, e porque entre a sua 
população se encontravam alguns navegadores, 
é adotada como padroeira Nossa Senhora da 
Boa Viagem. 
2005 – Celebração da solenidade do jubileu dos 
50 Anos. A grande celebração comemorativa 
deste jubileu realizou-se dia 12 de Julho 2005. 
Dom Germano presidiu à eucaristia na presença 
de grande assembleia, dos padres diocesanos e 
missionários que passaram por esta paróquia. 
2015 – Preparação (na Sé Catedral) e 
celebração (no salão Santo Agostinho) do 
jubileu  dos 25 Anos de Dom Germano 
Grachane. 
  
FIGURAS DA IGREJA 
 
Párocos: antes de 1998 - P. Manuel Velo 
(vicentino); P. Manuel Canal (vicentino); P. 
Miguel (vicentino); P. Dionísio Simbi 
(diocesano da Beira); P. Firmino Cusini 
(comboniano); de 1998 a 2016: padres 
diocesanos - P. Atanásio Canira (atual Bispo de 
Lichinga); P. Inácio Lucas; P. Alexandre 
Caetano; P. Pilali Muatress; P. Raimundo 
Ramane; P. Francisco Alves Gabriel. 
Irmãs colaboradoras: 2008 - Irmãs da 
Apresentação de Maria; 2013 - Irmãs do 
Precioso Sangue. 
 
VOCAÇÕES 
 
Consagrações: Ir. Célia Macasso (vicentina); Ir. 
Esmeralda Sardinha (paulina); Ir. Esperança 
Naprimo (das Irmãs do Amor de Deus). 
Ordenações: Presbiterais – P. Paulo Raúl; P. 
Avelino Arlindo Muaneque (07.12.2015); 

18 comunidades 
distribuidas em  

2 zonas. 
O território da 
paróquia é de 

aproximadamente  
20km2. 

O número de  
cristãos  ronda os 

1.500. 
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Diaconais – Todos os padres 
diocesanos foram ordenados 
diáconos nesta paróquia, 
excepto os dois mencionados 
nas ordenações presbiterais. 
Também foi ordenado 
diácono aqui António Matias 
(dos Missionários 
Espiritanos). 
  
OBRAS DA 
PARÓQUIA 
 
Centro Infantil Santa 
Margarida; Escola Primária 
Completa de Moconi. Bibli-
oteca e Centro da Universi-
dade Católica de Moçambi-
que.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TESTEMUNHO 
 
MAMÃ CÂNDIDA FLORIANO: Foi a 
sacristã escolhida pelo P. Dionísio Simbi 

em 1991 e que até hoje continua a 
exercer a mesma actividade. Falando 

da Paróquia da Sé Catedral revelou 
a dificuldade que os fiéis tinham 

em manifestar a sua 
religiosidade Cristã Católica 
por causa da oposição de 
alguns partidários (1975). 

O início das ordenações dos 
diáconos diocesanos (1992) 
foi para ela uma autêntica 
presença do rosto 
misericordioso de Deus. 

N A C R W M I B V A L C I 

Q I U C A T E D R A L A M 

N A L H L U N G A Y I V I 

A J B I L H A M A L U A R 

T A V P D H M O N A P O R 

P M U E R I A V E G O K O 

E M F N O X H S R G R N T 

S A N E T I A J M S M M E 

M L U M B R C B A T I S C 

O T I A G S A A T I N B A 

G S T A G O S T I N H O B 

I S O N M A T I B A N E A 

N A C A R O A S A M C T C 

Q O U C B R A T U A A U E 

U J L A O S S A E P V L I 

A O O R M Q U I X A X E R 

L A S R D C A R A P I R A 

NO QUADRO ACIMA TENTE DESCOBRIR AS 22 
PARÓQUIAS QUE FORMAM A NOSSA DIOCESE, COMO 

POR EXEMPLO CATEDRAL. PODE ENCONTRAR PALAVRAS 
TANTO NA HORIZONTAL COMO NA VERTICAL.  
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Em 5 de Novembro de 1991, a bula 
In Mozambicano Agro erigia 
canonicamente a nova diocese de 
Nacala, desmembrando-a da 
Arquidiocese de Nampula. D. 
Germano Grachane, CM, até então 
bispo auxiliar de Nampula, era 
nomeado primeiro bispo residencial 
de Nacala. Em 1993 era ordenado o 
P. Atanásio Amisse Canira, o 
primeiro padre incardinado na 
diocese. A partir de 1998, todos os 
anos se celebraram novas 
ordenações presbiterais, de tal modo 
que em 2002 a diocese contava já 
com oito padres incardinados.  
 
Entretanto, se à data da erecção 
canónica da diocese, o clero 
religioso aí existente era 
maioritariamente comboniano, 

contando-se apenas a paróquia da 
Ilha de Moçambique a cargo da 
Sociedade Missionária da Boa Nova, 
desde então têm-se somado outros 
missionários, de outros Institutos 
Religiosos. Assim, em 1992 
chegaram os padres da Congregação 
da Missão (Vicentinos), em 1996 
chegaram os missionários da 
Congregação do Espírito Santo 
(Espiritanos) e em 1997 chegaram os 
missionários da Sociedade do Verbo 
Divino (Verbitas). 
 
Também novos institutos religiosos 
femininos chegaram à Diocese 
recém-criada: em 1992, as Irmãs da 
Obra Missionária de Jesus e Maria 
(Pilarinas); em 1994, as Servas do 
Espírito Santo Santo; em 1995, as 
Irmãs Franciscanas da Puríssima; em 

1995  
 
Alguns cristãos 
iniciam o curso 
de Teologia à 
distância (por 
correspondên-
cia com o 
Instituto de 
Teologia à 
distância de 
Madrid); Nacala 
torna-se um dos 
três centros 
deste curso no 
país, a par de 
Maputo e Beira. 

2000 
 
Passa por todas as 
paróquias a tocha da 
Lepra, chamando a 
antenção para esta 
doença e formando 
para os cuidados de 
saúde.Uma iniciativa 
de todas as dioceses 
da província 
eclesiástica do 
norte, com o fim de 
ajudar as pessoas a 
tomar consciência 
desta doença. 

2002  
 
Realiza-se, de 29 a 31 de Maio, na 
Carapira, um Curso Bíblico 
orientado por um dos mais 
famosos biblistas dos nossos 
tempos: Carlos Mesters. 
 
Inauguraçãoda rádio Watana a 13 
de Dezembro de 2002, atingindo 
uma 
população 
equivalente 
a 300.000 
pessoas. 

A NOSSA DIOCESE 

In Mozambicano Agro 

Breve História 
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2003  
 
Publicação da 
primeira edição do 
Directório 
Diocesano de 
Pastoral. 
 
Inauguração do 
Santuário Nossa 
de Senhora Mãe 
de África, em Alua, 
dia 8 de Setembro. 
Esteve presente o 
presidente da 
República Joaquim 
Chissano. 

2004  
 
Passa por todas as paróquias 
a “maratona da SIDA”, uma 
Iniciativa da comissão 
diocesana da saúde 
 
A 25 de Março deste ano o 
bispo, sacerdotes, religiosas, 
religiosos e missionários 
leigos publicavam um 
comunicado inédito 
denunciando a onda de 
tráfico de menores, raptos, 
homicídios e mutilações de 
cadáveres que verificava 
então.  

2005  
 
Neste ano da 
Eucaristia, 
realiza-se pela 
primeira vez na 
diocese um 
Congresso 
Eucarístico, com 
o lema “fica 
connosco, 
Senhor. 
Eucaristia: 
Saborear, 
acolher, 
partilhar, 
anunciar”. 

2006  
 
Realiza-se de 
7 a 9 de Julho 
deste ano a 
primeira 
Assembleia 
da CIRMO de 
Nacala (então 
denominada 
Cirm-
Conferemo). 

1998, as Filhas da Caridade 
(Vicentinas), em 2003 as 
Irmãs Agostinianas do 
Santíssimo Salvador, e outras 
Congregações que vieram nos 
últimos anos, como Irmãs 
Missionárias do Espírito 
Santo, Pequenas Irmãs de 
Maria, Irmãs da Sagrada 
Família, Irmãs Concepcionistas ao 
Serviço dos Pobres, as Irmãs Salesianas, 
Irmãs do Precioso Sangue, Apresentação 
de Maria e Servas do Coração de Jesus. 
Por algum tempo passaram também na 
Diocese as Franciscanas Hospitaleiras, 
as Mercedárias da Caridade e as Irmãs 
do Coração de Maria. 
 
De grande relevo é a criação do Centro 
Catequético Daniel Comboni que, logo 
depois da criação da Diocese, começou 
modestamente a funcionar na 
Carapira, tendo vindo desde então a 
desenvolver-se, consolidando a sua 
acção e a sua influência pastoral 
na Diocese. Assume-se como o 
centro dinamizador de toda a 

formação e programação 
pastoral das lideranças laicais e, 
por isso, presta um serviço 
inestimável à animação da 
pastoral diocesana.  
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2009  
 
No ano 
de S. 
Paulo, a 
imagem 
deste 
após-
tolo 
peregri
nou por 
todas 
as paró-
quias. 

2010  
 
Lançamento da 
primeira pedra 
do futuro 
seminário S. 
Francisco 
Xavier. “O 
seminário é a 
menina dos 
olhos da 
diocese” (D. 
Germano 
Grachane).  

2000  
 

P. Francisco  
Alves Gabriel,  

de Nacarôa 

ordenações ano a ano 

1993  
 

P. Atanário Canira, 
de Lunga, 1º padre 

diocesano de 
Nacala 

1998  
 

Padres Raimundo 
Ramane, de Alua; 

Inácio Lucas e  Alex 
Caetano de 

Namapa 
1999  

 

P. Graciano 
Agostinho, de 

Netia 

2006 
 
Inicia o primeiro curso 
de formadores. Este 
curso, de três anos, 
destina-se a preparar 
doutrinalmente 
leigos, que, por sua 
vez, contribuirão para 
a formação de 
animadores e de 
cristãos em geral, ao 
nível das suas 
paróquias. 
Actualmente este 
curso vai a meio da 
sua quarta edição. 

2001  
 

Padres Pilali 
Mwatresse, de 
Carapira e P. 

Paulo Raul, de 
Namahaca 

2002  
 

P. Patrício  
Simão,  

de Netia 

2007 
 
Primeiro ano de 
funcionamento do 
Instituto Agro-Pecuário 
Mártir Cirpiano, com 
um sector de 5 salas de 
aulas, laboratório, 
secretaria, sala de 
professores, lar 
feminino com 
capacidade para 100 
meninas, e lar 
masculino com igual 
capacidade, 10 
hectares de área 
agrícola.  

2003  
 

P. António 
Gasolina, de 

Alua 

OS NOSSOS PADRES  
DIOCESANOS 

2006  
 

P. Arlindo  
Sebastião,  
de Netia 
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2012  
 
Primeiro 
Congresso das 
mamãs, com o 
lema 
“Muthiyana, 
ekhove ya 
Muluku”. Dia 1 
de Julho, último 
dia do 
Congresso, 
estavam 
reunidas na 
Carapira mais 
de 1300 
pessoas. 

2013  
 
Ano da fé: 
uma cruz 
gigante (a 
cruz da fé) 
percorreu 
toda a 
diocese. 
 
Abertura 
oficial do 
seminário 
diocesano S. 
Francisco 
Xavier, em 
Nacuxa.  

2016  
 
Ano da 
misericórdia. 
Uma grande 
bíblia circula 
por todas as 
paróquias, e 
todos os dias 
se vai lendo, 
nas 
comunidades, 
um texto 
diferente.  

Nestes 25 anos de vida, a diocese  viu morrer muitos dos seus obreiros, tantas vezes 
de forma inesperada e dramática como no caso dos missionários assassinados no 
tempo da guerra: Alfredo Fiorini  (em 1992), a poucos dias dos acordos de paz) e 
antes ainda a irmã Teresa Dalle Pezze (em 1985). Mas também queremos recordar 
aqui os 4 padres diocesanos, cujas mortes 
nos chocaram por os terem levado ainda 
na flor da juventude: 
 
1999 – Morte do P. Graciano, num 
acidente de viação perto de Nampula. 
2006 – Morte do P. Paulo Raul, vítima de 
doença, dia 28 de Abril de 2006.  
2008 – Morte do P. Arlindo Sebastião, dia 
5 de Maio, vítima de febre rábica.  
2015 – Morte do P. Constantino 
Guilherme, vítima de doença prolongada. ordenações ano a ano 

A DOAÇÃO 

2007  
 

P. Adérito 
Pedro, de 
Carapira 

2008 
 

P. Constantino 
Guilherme,  
de Netia, e  

P. Bartolomeu 
Cipriano,  
de Itoculo 

2015  
 
No ano dos consagrados, os 
religiosos a trabalhar na 
diocese fazem, pela primeira 
vez enquanto CIRMO, uma 
peregrinação ao Santuário de 
Alua. 
 
Celebram-se os 25 anos de 
episcopado de D. Germano 
Grachane, bispo da nossa 
diocese. 

2014  
 

P. Avelino 
Mwaneke, 
de Carapira 

2015  
 

Nomeação e 
Ordenação 

episcopal de D. 
Atanásio para 

bispo de 
Lichinga 

2015  
 

P. Dionísio 
Teodoro, de 

Netia  



ORAÇÃO  JUBILAR 
 
 
Deus nosso Pai, 
acolhei o nosso louvor  
neste ano jubilar. 
 
Nós vos damos graças 
pelos 25 anos da Igreja de Nacala. 
 
Nós vos bendizemos 
pelos irmãos que nos precederam 
e doaram as suas vidas 
ao serviço do Evangelho. 
 
Enviai sobre nós 
o vosso Espírito de vida e comunhão. 
Abençoai as nossas famílias 
e comunidades. 
 
Suscitai mais vocações 
sacerdotais e consagradas 
para o serviço missionário da Igreja. 
 
Dai-nos um coração  
misericordioso e disponível 
para acolher e seguir 
a Boa Nova de Jesus. 
 
Virgem Maria, 
Senhora da Boa Viagem, 
acompanhai  
nossa caminhada jubilar. 
Noite e dia nos confiamos  
à vossa proteção. 
 
Amen.  


