
Ihapar i  s a  Dioces i  yo  Naca la ,  Eyaka  14  -  n º69  Se tembr o  201 5  

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

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

 

nova Encíclica do Papa Francisco 

“louvado sejas, meu Senhor”  

Louvado sejas! Estas são as palavras com as quais o papa Francisco inicia a sua 
encíclica (em italiano, Laudato si). Uma encíclica é uma carta que o papa es-
creve. É um documento de grande importância para nós, católicos, pois são 
orientações que o próprio papa escreve, em nome da Igreja, para todos os fiéis, 
de modo a guiar nossas ações e nosso compromisso de fé e vida.  

Nesta Encíclica o Papa fala da criação e do respeito que devemos ter com ela. 
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ouvado sejas! Nesta encí-
clica o papa, em tom pro-

fético, dirige-se não somente aos 
cristãos, mas “a cada pessoa que 
habita neste planeta” (LS 3), pois 
anuncia a beleza da terra e denuncia 
a os mau tratos que ela sofre.Chama 
à terra de “nossa casa comum”, com 
a qual todos e cada um deve se preo-
cupar. 
 
O papa recorda a problemática ambi-
ental, há muito tempo já levantada 
por diversos segmentos da socieda-
de, inclusive no campo científico. 
Ele, de maneira muito humilde, faz 

referência a vários documentos e 
estudos já realizados, apontando a 
problemática não como algo novo, 
mas como algo que deve, também e 
sobretudo, ser assumido pelos cris-
tãos, pelo nosso compromisso com a 
Criação de Deus. E vai além disso, 
amplia os horizontes desta realidade 
ambiental, convidando-nos a uma 
“ecologia integral”, ambiental, eco-
nômica e social, que envolve toda a 
pessoa, na nossa relação com Deus, 
com os outros e com toda a Criação, 
pois só mudaremos verdadeiramente 
a nossa relação com a natureza e o 
meio ambiente quando “curarmos” 

(em italiano, Laudato si)  
encíclica Louvado Sejas!  
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todas as relações humanas funda-
mentais (LS 119). 
 
Também nos alerta para o consumis-
mo, a valorização excessiva do ter 
mais do que o ser, e a cultura do des-
cartável, que nos leva a continua-
mente consumir e deitar fora, sem 
pensar “onde tudo isso vai parar?”. 
 
Desafia-nos a, frente a toda esta rea-
lidade, partirmos para a ação, exigin-
do das autoridades ações que garan-
tam o cuidado do meio ambiente, 
mas, sobretudo, mudança de atitude 
e comportamento, buscando cuidar 
comprometidamente dessa nossa 
casa comum nas pequenas atitudes 
do dia-a-dia, como a redução do uso 
de oleados, evitar o desperdício de 
água e de alimentos, evitar o uso de 

produtos que podem contaminar o 
nosso solo e a água dos nossos rios e 
poços, dar o tratamento correto para 
o nosso lixo, não deitando fora de 
qualquer maneira, de modo a evitar 
doenças, sobretudo nas crianças que 
acabam brincando nos lugares com 
acumulação de lixo, entre outras coi-
sas que podemos perceber na nossa 
realidade. 
 
Faça tudo o que puder para melhorar 
o ambiente onde vive e ajude as ou-
tras pessoas a conhecer a importân-
cia deste cuidado da nossa “casa co-
mum”. Mostremos com nossas ações 
a gratidão a Deus pelo mundo com o 
qual Ele nos presenteou. Comece 
hoje mesmo a agir diferente! 
 
Estamos juntos! 
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retiro de Acólitos  
paróquia de S. João Baptista  

 retiro realizou-se no 
passado dia 08 de Agosto 

do ano em curso na casa dos Padres 
em Fernão Veloso onde se juntaram 
os jovens que fazem parte deste 
grupo de Acólitos.Teve como 
objectivo reflectir sobre o tema "O 
Perfil do Acólito" e a reestruturação 
do grupo, uma vez que se constatava 
uma fraca participação dos mesmos 
nas missas celebradas no meio de 
semana.  
 
O encontro contou com a 
participação de 22 acólitos 
acompanhados pelo Padre Nicolau 
que foi convidado especial para este 

evento. Tudo iniciou com a 
reestruturação do grupo onde se fez 
a eleição dos seguintes ministérios: 
Coordenador do grupo, responsável 
da área de escalas, Vestes, Sacristia, 
recreação e desporto, economia, 
Informação e Secretário.Depois 
seguiu-se o tema "O Perfil do 
Acólito".  
 
Falou-se dos vários comportamentos 
e características que um acolito deve 
mostrar e viver dentro e fora da 
igreja, com destaque para o 
conhecimento da Palavra do Senhor, 
a vivência da consagração batismal, 
a espiritualidade eucaristística, entre 
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curso da família em Alua  
s agentes da pastoral para 
a família da zona do Erati, 

estiveram reunidos em Alua (15 a 17 
de Junho) para dois dias de 
formação. Estiveram presentes no 
encontro 16 casais (32 pessoas) e 3 
papás, vindos das paróquias de 
Nacarôa, Alua, Chipene e Mirote. 
Durante estes dias foram reflectindo 
sobre vários temas, como: a oração 
na família; vida consagrada e 

difusão do novo directório diocesano 
de pastoral, principalmente o que 
concerne à pastoral para a família e 
uma pequena reflexão sobre o 
Dízimo. O encontro decorreu bem e 
nas palestras houve uma boa 
participação dos agentes. Os agentes 
mostram-se interessados em 
aprender mais para estarem bem 
capacitados e serem efectivos no seu 
apostolado. 

outras. Por seu turno os participantes 
mostraram uma grande satisfação 
pela oportunidade de mais uma vez 
poderem reflectir sobre um tema que 
lhes diz respeito.Edson Elias Salane, 
o actual Coordenador do grupo, 
mostrou disponibilidade e alegria 
para assumir esta função de 
liderança e apelou aos homólogos 
das outras paróquias para aderirem a 
esse tipo de iniciativa para a 
mudança e o melhoramento do 
grupo dos acólitos. 
O retiro terminou com a celebração 

de uma missa presidida pelo Padre 
Nicolau, que na sua homilia falou da 
fé e encorajou assim os acólitos a 
seguir com muita força a sua 
caminhada. 
 
Por último, seguiu-se o momento de 
lazer em que todos tomaram o 
almoço e usufruíram da praia e do 
ambiente que estava ao seu redor. 
 

Beto António Sulude,  
in Rádio Watana 
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relatório económico da diocese ano 2014 
DÍZIMO E COLETAS ESPECIAIS 

    
Paróquia 

  
Missões 

Óbulo 
de S. 
Pedro 

Infância 
Missionária 

Terra 
Santa 

Seminário 
Vocações 

Juventu
de 

  
Cáritas 

Seminário 
Diocesano 

15% Para 
Diocese 

Dia do 
Papa 

Dia da 
Bíblia 

I. 
Diocese 

  
Total 

1 Alua 676,5   241,0   503,00 1.004,0     14.500,0       16.924,0 

2 Carapira                         0,0 

3 Cava 342,0   399,0 173,5 192,00 834,0 113,5     237,0     2.292,0 

4 Ilha                         0,0 

5 Itoculo 365,0   337,0 182,5 251,00 549,5 276,0   12.000,0 345,0     14.306,0 

6 Liupo 508,0   135,5 120,0 93,25 300,0 300,0 5.000,0 4.685,0   93,25   11.235,0 

7 Lunga 200,0 100 177,5 235,0 57,00 180,0 71,0   2.650,5       3.671,0 

8 Lúrio 264,0   170,5   321,00 676,0     10,170,0       11.601,5 

9 Matibane 267,0       142,00       2.000,0       2.409,0 

10 Mirrote 900,0   300,0                   1.200,0 

11 Mogunqual 200,0   62,0 62,0 62,00 150,0 62,0 5.000,0 3.200,0   62,00   8.860,0 

12 Monapo 335,0 40 369,0 106,0 79,00 195,0 96,0   3.585,0   10,00   4.815,0 

13 Mossuril                         0,0 

14 Mueria                 4.000,0       4.000,0 

15 Nacaroa                         0,0 

16 Namahaca                         0,0 

17 Namapa 833,0   467,0           19.000,0       20.300,0 

18 Netia                         0,0 

19 Quixaxe 234,0 26 252,5 128,5 116,50 247,5 143,5   2.449,5       3.598,0 

20 St. Agostinho 700,0       600,00   600,0   8.500,0       10.400,0 

21 Sé Catedral                         0,0 

22 S. J. Batista 1.836,0 1.037 1.120,0 2.200,0 905,00 523,0 2.814,0 2.000,0 8.000,0 1.030,0 579,00 2.226,0 24.274,0 

  TOTAIS 7.393,5 1.470 4.031,5 3.207,5 3.321,75 4.659,0 4.476,0 12.000,0 94.740,0 1.612,5 744.25 2.226,0 139.882,0 
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IRMÃS  

DA SAGRADA FAMÍLIA 
 
Fundadora: Leopoldina Nau-
det .Florença,Itália1773-1834 ;  
Ano da fundação: 09/11/1816 em Verona – Italia. 
Em Nacala desde:  24 de Fevereiro de 2011.  
 
Carisma:  “Seguindo os passos da fundadora as ir-
mãs dão continuidade ao ensinamento através da 
formação humana e cristã da juventude e das famí-
lias; Serviços apostólicos nas Paróquias; Animação 

de retiros e exercícios espirituais. Entrega a outras formas de apostolado se-
gundo o próprio espírito e as necessidades da Igreja local e em qualquer parte 
do mundo”. 
.  
Actividades na Diocese: Como Equipa fidei-donum (Padres,Imãs,Leigos) 
dedicamos-nos à formação cristã epromoção humana, envolvendo os minis-
térios e as comunidades. Lar Feminino e Centro nutricional.  

 
 

AGOSTINIANAS  

FILHAS DO SANTÍSSIMO SALVADOR  
 
Fundadora: Madre  Rafaela  da Paixão  Veeintimilla; 
Fundação: 1895, em Lima, Peru;   
Em Moçambique desde: 13 de Fevereiro de 2003; 
  
Carisma: “ Preservação dos jovens e,  de maneira  especial,  das 
meninas  que se encontram em perigo moral (órfãs, abandonadas e em 

Ao longo deste ano da Vida 

Consagrada, o Nlope 

apresenta as congregações 

presentes na nossa Diocese.  

2015 ANO DA 
VIDA 
SAGRADA 
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extrema pobreza), as acolhemos e as formamos  nos valores  humanos e 
cristãos (formação integral).” 

Actividades na Diocese: Educação,  pastoral  e desenvolvimento  social, 
dando realce à promoção da mulher. Actividadesrelevantes no momento: 
Proporcionar água  para  a missão  e para a população de Natete. Trabalho na 
escola agrária. 
 
 

SERVAS DO ESPÍRITO SANTO 

Fundadores: Arnaldo Janssen com as cofundadoras: Bem-aventurada Madre 
Maria, Helena Stollenwerk e Bem-aventurada Madre Josefa, Hendrina Sten-
mannns.    
Ano da fundação: 8 de dezembro de 1889, na Holanda.  
Em Nacala desde: 1994 
  
Carisma: “ Fazer com que o Deus Uno e Trino seja Conhecido, Amado e 
Glorificado, por todas as pessoas. ”. 

 
Atividades na diocese: Promoção da Mulher, Formação de Lideranças, Ca-
tequese, Infância, Jovens e Família. 

 

.MISSIONÁRIOS DO VERBO DIVINO 

Fundador: Santo Arnaldo Janssen (alemão).  

Ano da fundação: 08 de setembro de 1875, em 
Steyl, na Holanda.    
Presença em nacala: 1997. Os primeiros 
missionários do Verbo Divino chegaram a 
Moçambique no ano de 1911 na província de Tete, 
mas só ficaram até 1918 por causa da primeira 
guerra mundial. 
 
Carisma: “ Evangelização e promoção humana: 
Ministério da Justiça e Paz e Integridade de 

Criação, Animação Missionaria, e Comunicação”. 
 
Actividades: “Ministério Paroquial em Liupo, Mogincual, Monapo, Quixaxe 
e Lunga”.    
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os dias 5, 6 e 7 de Junho 
ocorreu na Paroquia da 

Imaculada Conceição de Cavà o 
primeiro Congresso paroquial das 
mamãs com uma participação de 
mais de 200 mamãs acompanhadas 
pelos temas dos nossos animadores 

paroquiais, do Pe. Mário Maloquiha 
e da Ir. Amélia. Os temas tratados ao 
longo dos dias do congresso 
verteram sobre o assunto da família 
tradicional macua e a família cristã 
com particular destaque ao papel da 
mulher dentro da cultura macua.   

congresso paroquial das mamãs  

A comunidade de Mirroge agradece muito aos padres da Paróquia de Cavá 
pelos trabalhos que estão sendo realizados nos vários ministérios da igreja. 
Em Mirroge, durante este ano, recebemos muitas visitas. 
Houve também dois baptismos e uma primeira comunhão. 
 

António Nancupa 
Paróquia de Cavá 

agradecimento 

paróquia de Cavá 
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Realizou-se este fim de 
semana (3 e 4 de Outubro) 

uma peregrinação dos consagrados a 
trabalhar na nossa diocese ao 
Santuário de Nossa Senhora Mãe de 
África, Alua. Participou cerca de 
meia centena de religiosos de quase 
todas as congregações presentes em 
Nacala. A caminhada teve início às 
15 horas do dia 3, sábado, a 5 km do 
Santuário. Todos chegaram à meta 
final já ao cair da tarde, quase noite, 
exaustos, mas felizes. 
 
Depois da Eucaristia e do jantar, o 
grupo pôde ouvir o testemunho 
expontâneo da irmã Matilda Watu, 
das Servas do Espírito Santo, (e a 
mulher indonésia há mais tempo em 
Moçambique), que celebrava 25 anos 
de consagração religiosa. O dia 
encerrou com uma vigília de 
adoração ao Santíssimo Sacramento.  
 
No Domingo todos voltaram a reunir-
se à volta da mesa eucarística, desta 
vez com a presença do senhor Bispo. 
Dom Germano aproveitou para 

recordar que esta peregrinação 
coincidia precisamente com a 
abertura do Sínodo sobre a família, 
em Roma.  E, para ele, não se trata de 
mera coincidência o facto de Vida 
Consagrada e Família estarem 
conjuntamente em destaque ao longo 
deste ano. Na verdade “a Vida 
Religiosa e a Família têm em comum 
a tarefa de aprender com Jesus na 
escola de Maria a fazer a vontade do 
Pai”… “A razão porque o matrimónio 
é indissolúvel é a mesma que leva os 
consagrados a renunciar ao 
matrimónio: as bem-aventuranças… 
o Amor de Deus”. 
 
Além da família e da vida 
consagrada, outra intenção muito 
presente na oração dos participantes 
foi a situação tremida em que o país 
se encontra. Todos imploraram para 
Moçambique uma benção especial 
neste dia nacional da paz e da 
reconciliação, que é ao mesmo 
tempo, para a Igreja, memória de S. 
Francisco de Assis, o santo da paz e 
da fraternidade universal.  

peregrinação dos consagrados 



Envie 

mensagem SMS  
em macua para:    

A DIOCESE NA INTERNET: 
www.diocesedenacala.wix.com/yesu 

epois de mais de dois 
meses de trabalho de 

mestres e serventes e com o contributo 
concreto de alguns voluntários das 
comunidades, aquela que era a antiga 
escola da missão tornou-se um bonito 
edificio, que se destaca dentro do 
bairro, para os 
encontros de formação 
da paróquia. 
 
Isso tudo, foi possivel 
graças ao contributo 
economico de muitos 
cristãos. Uma parte 
com o esforço das 
comunidades da 
paróquia, outra parte, 
muito consistente, 

com o apoio das comunidades e dos 
cristãos da diocese de Verona, que 
aderiram ao projeto de reforma do 
centro de formação com suas ofertas, 
fruto de renuncia pessoal, para fazer 
sentir a sua proximidade aos irmãos 
cristãos de Moçambique. 

restauro de centro de formação 

jubileu diocesano 

Namahaca 

omo 
previsto 

no plano de 
animação do 
jubileu diocesano, 
uma grande e 
bonita bíblia 
continua a passar 
de mão em mão 
pelas diferentes 
paróquias da 
nossa diocese. Na 
imagem vemos a 
passagem da 
bíblia de Lunga 
para Moginqual. 
Este gesto 
simbólico é 
também 
acompanhado da 
leitura da palavra 
de Deus. 

bíblia em Moginqual-Liúpo 


