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

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

diocese tem novo 
padre e novo 
diácono 

Numa celebração cheia de 
cor e de alegria, e com 

participação de enorme 
multidão, D. Germano 
ordenou na Catedral o 

padre Avelino e o diácono 
Teodoro. (págs. 5-6) 

PLANO  
PASTORAL  

2015  

O senhor Bispo apresenta o 
plano pastoral para 2015, 
continuando a priorizar a 
família, e convidando à 
celebração do jubileu 
episcopal e diocesano e 
lançando ainda o ano da 
Vida Consagrada (pág. 2) 

2015 
ANO DA VIDA 
CONSAGRADA 
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PLANO  
PASTORAL  

2015  

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) 

o passado mês de 
Novembro reuniu-se no 
Centro diocesano da 

Carapira o Conselho Diocesano de 
Pastoral, com 52 membros 
representativos das três zonas 
pastorais da nossa Diocese. Foi um 
momento muito oportuno para buscar 
inspiração, fazer avaliação, reflexão e 

planificação. Assim, depois de ouvir 
e analisar o que foi dito no Conselho, 
exponho aqui a orientação pastoral 
para toda a nossa Diocese. 
 
Como sabem, eu já estou celebrando 
o meu jubileu que culminará em 
Junho, completando 25 anos de 

Ordenação Episcopal. Precisamente 
nessa data, iremos dar início ao 
jubileu da nossa Diocese que em 
Novembro de 2016 também 
completará 25 anos. Desde já 
fazemos votos para que todos 
possamos aproveitar este tempo como 
uma graça de Deus para nos 
renovarmos e comprometermos 

sempre mais com 
Jesus Cristo e o seu 
Evangelho. 
  
NOVIDADE 
PARA 2015: 
 
Assim, vamos 
continuar com o 
mesmo Plano 
Pastoral de 2014, 
fazendo apenas 
alguns ajustes 
necessários em 
atenção à nova 

realidade eclesial e social deste novo 
ano. O jubileu da Diocese e o Ano da 
Vida Consagrada são essa novidade 
mais saliente no novo Plano Pastoral. 
Deste modo, «Construir sobre a 
rocha» continuará a ser o nosso lema. 
 

A família é uma 
prioridade! 
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 Criar uma comissão ad-hoc para dinamizar o Jubileu 
dos 25 anos da Diocese; 

  

Jubileu da Diocese 

 
 Celebrar os 25 anos da Diocese como ano da graça 

do Senhor (Is. 61). 

 

 Sensibilizar e dinamizar a Diocese e as Paróquias 
para a realidade da vida consagrada (comissão das 
vocações e CIRM/CONFEREMO)  

 

 Assimilar os objetivos do Ano da Vida Consagrada; 

 Fazer memória agradecida do recente e do passado; 

 Abraçar o futuro com esperança; 

 Viver o presente com paixão; 
 

Ano da Vida Consagrada 5 

A FAMÍLIA, UMA PRIORIDADE: 
 
Gostaria de reafirmar que a Família é 
a base da sociedade e da Igreja. Tanto 
o Sínodo dos Bispos (Roma, Outubro 
2014), como o primeiro Congresso 
Nacional da Família (Beira, Setembro 
de 2014) afirmaram que a Família é 
um valor fundamental e nos traz 

grandes desafios. Na verdade, a 
Família é dom de Deus que tem 
origem no Seu amor criador e está 
chamada a tornar-se santuário de vida 
onde se promovem os valores do 
Evangelho. Mas também sabemos 
que muitas vezes as nossas famílias 
são contrariadas por fraquezas e 
pecados, que necessitam ser 
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reparados a fim de se restabelecer a 
ordem original do Criador. Assim, a 
desconfiança, a infidelidade, o 
divórcio, o aborto, a 
irresponsabilidade, e outras coisas 
mais, são elementos que destabilizam 
a família cristã, face aos quais 
devemos assumir uma atitude 
pastoral mais eficaz. A crise nas 
famílias gera uma sociedade e uma 
Igreja em crise.  
 
Sabemos também que a Família 
(Nloko) é um dos pilares da nossa 
cultura que temos de preservar e 
potenciar. Por outro lado, para haver 
família precisamos de um lar 
(nthoko), onde homem e mulher, 
após acordo de famílias recebem a 
confirmação do Sacramento do 
Matrimónio, e assim os dois formam 
uma só carne.  
 
A JUSTIÇA SOCIAL: 
 
Em segundo lugar gostaria de dizer 
que socioeconomicamente Nacala 
ocupa uma posição estratégica que 
está sendo muito valorizada por 
empresas nacionais e 
multinacionais. Há 
megaprojetos, como o 
Prosavana, o Vale do 
Lúrio e outros, que 
tocam a nossa realidade 
A nossa opção será 
sempre pelos pobres 
cujos direitos são 
ignorados ou violados 
em favor de um 
crescimento económico 
desenfreado. Por isso, 
qualquer projeto de 
desenvolvimento que 

não favoreça integralmente o nosso 
povo, deve ser questionado. 
 
ANO DA VIDA CONSAGRADA: 
 
Recordo que estamos em pleno Ano 
da Vida Consagrada que o Papa 
Francisco decretou em toda a Igreja. 
Uma parte significativa dos agentes 
pastorais da nossa Diocese são 
Padres, Irmãs e Irmãos Consagrados. 
Com eles queremos também «fazer 
memória agradecida do recente e do 
passado; abraçar o futuro com 
esperança, e viver o presente com 
paixão».  
 
Às comunidades ministeriais e 
paróquias insisto na disponibilidade e 
gratuidade para viver esta missão. 
Procurem uma nova maneira de 
revitalizar cada um dos ministérios 
trabalhando pela inclusão e olhando 
de modo especial os mais 
desfavorecidos.  
 

+D. Germano Grachane 
      
     (Resumo da Carta Pastoral 2015) 
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umala ohimya mukhalelo 
wowihaniya waka ni 
Muluku muNlope na 

mweri ule, ovinre, okathi ola, 
wotthapeliya waka opatiri, kintthuna 
waxukhurela-tho othene ale 
akikhalihenrye mwettelo aka wosoma 
ni numaliha osoma mpakha va 
votthapeliya waka.  
 
Kinaxukhurela axipapa aka, axinnaka 
ni amusia akina, mapatiri ni 
mamameri, akikhalihenrye 
muvelavelani mwaka wira kikelele 
oholo ni ephiro aka ela yo wihaniya 
waka. Kinnaxukhurela-tho hata 
mapatiri ni mamameri ahokolewenle 
ovara muteko wa Muluku owani 
(ilapo sokhopela), ntoko patiri 
Henrique, Gino Pastore, Irmã Telma, 
Pina ni akina akikhalihenrye ni anvira 
akikhaliheryaka arukhalaru 

ottaiwene. Kinnaxukhurela anamuku 
aka (Amisse Saíde ni Carolina 
Bango) okikhaliherya waya ni 
kinnaxukhurela othene ale 
ankikhaliherya. Kinixukhurela 
ikomunidade sa makristão 
sinikikhaliherya mpakha olelo. 
 
Kihinatthi otthapeliya odiácono ni 
nutthapeliya-tho odiácono, kixuttaka 
muteko yola, kihona wira nlelo 
mapatiri ari othowa wa Ekereja ahu. 
Tivó, kinalopola aximiravo wira 
ahana wilipiha yinvahereryaka opatiri 
ni omameri wira yarumeleke atthu a 
Muluku, vanjenexa olumwenku ola 
wananano. Ahana wupuwela wira 
“ematta yulupale, mas anamuteko ari 
vakhani, munvekele mwanene ematta 
anjererye anamuteko”  
 

Padre Avelino Muaneque 

padre Avelino 
onnaxukhurela 
amusi 
othene 

ATENÇÃO: MANTEM-SE A ASSINATURA ANUAL DE NLOPE EM 15 METICAIS. 
TODAS AS PARÓQUIAS DEVEM ADQUIRIR UM EXEMPLAR PARA CADA 
COMUNIDADE. O PAGAMENTO DEVE SER EFECTUADO ATÉ À PÁSCOA DESTE ANO. 
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iyo kinihaniya Dionísio 
Teodoro, mwana a Teodoro 
Muaevano ni Luisa 

Sebastião. Kiyariye oMarocani – 
Wantthiya – Monapo, eparóquia yo-
Netia. Kottheliya murima mwaha wa 
eparakha yowihaniya waka ni Muluku 
wira kitthare ephiro yo namukuttho. 
 
Wihaniya waka konelenle okuma 
eyakha ya 2001, okathi wasomaka 
oMuhipiti eshikola secundária. 
Yakitthelinhe murima yari amiravo (ma-
vocacionado) yeivahererya wira 
aphavele okhala patiri wala mameri. 
Nikhuru nna naniwa masu a Muluku ni 
yanirowa ni yanaxukurya arettha 

osipiritale. Ola wari 
mukhalelo 
kaphavelexaka wira 
npantte. Etthu ekina 
yakittheliha murima 
yari mukhalelo a patiri 
Lopes, wari oMuhipiti 
kamonaka watchaliki 
atthu anjene ni 
mavekelo ni wavahaka 
yolya ni murim’awe 
wothene.  
 
Miyo nkakupali wira 
axipap’aka yamuthuna 
okihiya wira kitthare 
ephiro yApwiya, okhala 

diácono Dionísio: “Apwiya akihana miyo” 

ealizou-se mais uma 
Assembleia Diocesana das 

mamãs de Nacala, no centro 
catequético da Carapira. Foi a 
segunda Assembleia. Iniciou com o 
almoço no dia 2 de Dezembro e 
terminou com o jantar e avaliação 

anual no dia 4. Todas as paróquias 
enviaram representantes (3 mulheres 
cada), escepto a paróquia de Liúpo, 
que de resto justificou a sua ausência. 
 
As mamãs ficaram animadas com os 
temas apresentados pelos palestrantes. 
Elas mesmas assumiram o 
compromisso de transmitir às outras 
nas paróquias e saíram determinadas a 
viver e a pôr em prática os 
ensinamentos partilhados na Carapira: 
dar testemunho de fé, ser boa mãe, 
lutar pela igualdade, respeito e amor 
mútuo entre marido e mulher 
contribuindo para uma família mais 
harmoniosa, e defender o direito das 
comunidades sobre as terras.  

assembleia diocesana das mamãs 
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wira kamwana-kamwana 
opajerya oyariya ni 
mwamulopwana mosene 
eriyari n’axin’aka athanu ni 
mmosa. Valenliyaka atithi 
ni amama yahittheliya 
murima yiraka: “nyuwo 
muthanlale emphelanyu 
otthara”. 
 
Wowakuveya 
kahihokolowela oMuhipiti 
kinavenherya otthara 
ephiro aka kiholeliyaka 
namameri Neli ni Antónia. 
Eyakha ya 2004 
kipajenryaka osoma o-

Seminário Médio, yo waMphula 
kinamaliha 2006. E-Seminário yo 
Filosofia kiphinye 2007, kinamaliha 
Filosofia 2009. Okhuma eyakha ya 
2010 mpakha 2013 komwira curso 
aTeologia e-Seminário ya São Pio X – 
oMaputo. Ninano-va estágio o-Paróquia 
yo Sé Catedral ya Mam’iho a 
Mukhwaha Worera oMayaya. 
 

Diácono  
Dionísio Teodoro 

 

diácono Dionísio: “Apwiya akihana miyo” 

khuma mahiku yaviraya 10 
mphaka 12 a mweri wa 

Dezembru, 2014, ohiraneya 
muthukumano waxinamwane 
esuwelexiwe Infancia e Adolescencia 
Missionaria (I.A.M), o Carapira. 
Sahirela mpantta Iparokia sothene 
okhuma wokhuma: O Nacala, Itukulu, 
Liupu, Lunga, Monapo, Miroti, Memba-
Kava, Kixaxi, Karapira, Namapa ni Ilha. 
Yahilavuliwa molumu ntoko'ala: Nloko, 
Isakramento sa mukereja, Olompa ni 
Biblia, ni mota w'okhala naxikhwahu 
(Etica/Moral), yawó yaholeliwe 
namapatiri araru ni merima athanu 
anholela nikhuru nenla na I.A.M. Nihiku 
nokiserya na muthukumano yola, 
wakula éparokia yirenle mpantta 
yahisuweliha mwettelo'aya eyakha yela 

ya 2014. Womalani wa 
muthukumano'la, axinamwane othene 
yah'axukurela maholeli ni 
yahithonyihera nroromelo norowa 
olaleya iye sixuntte'ya. "nkirere 
oxukhuréla mota n'ettihinwahu mahiku 
mararu ala, ni kinnamini wira ninorowa 
walalerya axaparahu ahiwenrye wirela 
mpantta", ahilavula Belito muholeli 
axinamwane óMwemba-Cava.  
 

Felizardo Eusébio, Nacala 

aximiravo a  

IAM 
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epois de ter ouvido a 
Congregação para os 

Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica, 
indiquei como objectivos para este 
Ano os mesmos que São João Paulo II 
propusera à Igreja no início do 
terceiro milénio, retomando, de certa 
forma, aquilo que já havia indicado na 
Exortação pós-sinodal Vita 
consecrata: «Vós não tendes apenas 
uma história 
gloriosa 
para 
recordar e 
narrar, mas 
uma grande 
história a 
construir! 
Olhai para o 
futuro, para 
o qual vos 
projecta o 
Espírito a fim de realizar convosco 
ainda coisas maiores». (extrato 
retirado da Introdução da carta 
apostólica do Papa Francisco às 
pessoas consagradas para 
proclamação do Ano da Vida 
Consagrada)" 
 
Vida Consagrada na Igreja Hoje: 
Evangelho, Profecia e Esperança", é o 
lema para o Ano dedicado à Vida 
Consagrada, evento que iniciou no dia 
30 de novembro 2014 por 
convocatória do Santo Padre 
Francisco e se estenderá até ao dia 02 
de fevereiro de 2016. 

  
O Ano dedicado à Vida Consagrada 
será um tempo especial para refletir e 
orar por aqueles que dedicaram seu 
serviço à igreja através da vida 
religiosa, que é motor de Fé e 
presença evangelizadora.  
  
O Ano da Vida Consagrada coincide 
igualmente com o 50º aniversário do 
Decreto Conciliar ‘Perfectae Caritatis', 

sobre a adequada renovação da Vida 
Religiosa, que tornou público o Papa 
Paulo VI em outubro de 1965 e no 
qual se propôs aprofundar na 
disciplina dos Institutos cujos 
membros professam castidade, 
pobreza e obediência, assim como 
"prover as necessidades dos mesmos 
em conformidade com as exigências 
de nosso tempo" 

 
2015 

ano da vida consagrada 

Procure diocese de nacala  
no Facebook f 
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uando estamos bem e 
comodamente instalados, 

esquecemo-nos certamente dos 
outros. Hoje podemos falar de uma 
globalização da indiferença. A 
indiferença para com o próximo e 
para com Deus é uma tentação real 
também para nós. 
 
Lavar os pés uns aos outros: Este 
serviço, só o pode fazer quem, 
primeiro, se deixou lavar os pés por 
Cristo. A Quaresma é um tempo 
propício para nos deixarmos servir 
por Cristo e, deste modo, tornarmo-
nos como Ele. Verifica-se isto 
quando ouvimos a Palavra de Deus 
e recebemos os sacramentos, 
nomeadamente a Eucaristia. 
 
A Quaresma é um tempo propício 
para mostrar interesse pelo outro, 
através de um sinal – mesmo 
pequeno… O sofrimento do 
próximo constitui um apelo à 
conversão. gostaria de pedir a todos 
para viverem este tempo de 
Quaresma como um percurso de 
formação do coração. Nesta 

quaresma rezemos: “Senhor Jesus 
Cristo, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso”  

mensagem do papa  
para a quaresma 

 
fortalecei  
os vossos corações 

Deixamos aqui um resumo da mensagem 
do Papa Francisco para esta Quaresma.  
A frase bíblica que o Papa nos propõe 
para meditação — “fostalecei os vossos 
corações” —  é retirada de Tiago 5, 8 
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viraka mahiku 23 a mweri 
wa Novembru ehiraneya 

esacramento y'ekrisma oparokia 
Santu Agostinhu-opoma y'onakhala 
Porto. Ekrisma ela yathuna wiraneya 
aviraka mahiku 2 a'mweri yola 
khutupiheriwaka nihiku nla mwaha 
wa mithenkeso sindjene sathuna 

wiriwa. Nihiku nla 
khanankhale 

n'ekrisma pahi, 
okhala wira 
nari nihiku 
na kristu 
Mpewe, 
nave, 

nari nihiku na bissipu Dom Germano 
Grachane, athukulelawe iyakha 25 sa 
muteko (s'ebispu), onthunawe wiriha 
mahiku aviraka 3 a mweri wa Junho 
eyakha ya 2015, siso ntoko e'diocese 
y'onakhala enrowa wiriha iyakha 25 
seiya yokhala waya. Ahirela mpantta 
esakramento'ela makatecumeno 
ophiyeraka 97 é'parokia yothene, 
okuma w'okhuma amwavano mphaka 
akhulupale.  
 

Felizardo Eusébio 
Nacala 

ekrisma  
oparokia santu Agostinho 

omunidade yo Mahelano 
eParoquia yo Kavá Mweri 

opajerya wa eyaka yela, wetthaka 
mahiku yetthaka muloko ni nimosa, 
yotthapeliya wa ancião o nanano. 
Wahoheliye ni Paroco Silvano ni 
animador ezona yo oMuhala. Paroco 
Silvano ahipajerya oreriha Ekereja ni 

mapuro owarya. Ecomunidade 
yanitthapa ni orumela yorera ntoko 
simpwanelaya. Mwaha wa nira 
notthapela Padre ahihimya wira 
nitepeke okaliherya oholo wamini 
wahu. 

Agus Mulamba,  
Kavá/Memba  

oparokia yo Kavá 
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Sou Salvador Muiteni, 
animador regional e 

formador da paróquia Imaculada 
Conceição de Cavá. Agradeço a 
minha equipa missionária, P. Silvano 
e P. Simone, que promovem 
actividades de desenvolvimento na 
nossa paróquia em colaboração com 
benfeitores da Diocese de Verona.  
Ao mesmo tempo fortificam as 
comunidades na fé para que não 
desanimem na caminhada cristã.  
 

Agradeço também pela possibilidade 
que tive de participar na formação 
diocesana trienal em Carapira junto 
com outros formadores enviados por 
outras paróquias da Diocese de 
Nacala. Agradeço o nosso Bispo 
Dom Germano que esteve presente no 
dia de encerramento entregando-nos 
o diploma final. 
 

Salvador Muiteni, 
Cavá 

agradecimentos... 

 
 
 
 
 
 

 
ma grande notícia que 
alegra a nossa diocese é a 

nomeação para bispo do Padre 
Atanásio Amisse Canira. O Papa 
Francisco nomeou-o no dia 02 de 
Fevereiro último para Bispo da 
diocese vizinha de Lichinga. O Padre 
Atanásio era o Vigário-Geral da 
nossa diocese e pároco da Ilha de 
Moçambique. Era também o Diretor 
Nacional das Pontifícias Obras 
Missionárias. 

 
Breve biografia:  
 
Nasceu a 2 de maio de 1962 em 
Mossoril, Província de Nampula. 
Depois de concluir os estudos 
primários, frequentou a Escola 
secundária industrial e comercial 
Joaquim Marra de Chimoio. De 1984 
a 1986 foi aluno do Seminário 
propedêutico Mater Apostolorum de 
Nampula. De 1987 a 1989 frequentou 
o Seminário maior interdiocesano 
filosófico Santo Agostinho da 
Matola, e de 1990 a 1993 o 
Seminário teológico interdiocesano S. 
Pio X de Maputo. Foi ordenado 
sacerdote em 12 de dezembro de 
1993 e incardinado na diocese de 

padre Atanásio 
nomeado bispo 



Nacala e é o primeiro sacerdote do 
clero da diocese de Nacala.  
 
Depois da ordenação sacerdotal, 
desempenhou os seguintes cargos:  
 1994-1996: Pároco in solidum na 

paróquia Nossa Senhora da Paz de 
Namapa;  

 1996-1998: Enviado a Roma para a 
Licenciatura em Teologia Moral e 
Espiritualidade na Academia 
Alfonsiana;  

 1998-2001: Pároco da Catedral de 
Nacala;  

 2002-2007: Diretor Espiritual do 
Seminário maior teológico 
interdiocesano S. Pio X em Maputo;  

 desde 2008: Pároco da paróquia de 
Nossa Senhora da Purificação na Ilha 
de Moçambique;  

 desde 2010: Vigário-Geral da 
diocese, Vigário Episcopal para a 
Família, Diretor Nacional das POM 
em Moçambique para o quinquênio 
2009-2014.  

 
Padre Atanásio, Noxukuruni vanjeni! 

ste ano as chuvas intensas 
provocaram cheias em todo 

o país. Milhares de pessoas perderam os 
seus bens, machambas, casas… nalguns 
casos ouve mortes, perdas de 

familiares... Isto não nos pode deixar 
indiferentes, pelo contrário, impele-nos 
à solidariedade. 
 
A renúncia quaresmal da Diocese de 
Nacala, o dinheiro que os cristãos 
conseguirem juntar, fruto dos sacrifícios 
que forem fazendo ao longo desta 
Quaresma, será destinado às vitimas das 
cheias em Moçambique.  
 
O valor deverá ser recolhido e entregue 
no ofertório do quinto domingo da 
quaresma, dia 22 de Março. 

Hiyo, amakrisao ecomunidade S. 
Pedro Inducaju, nihiku natuphela 
eyaka ya 2015, nahikhalana efesta 
y’anihu yari omasomani yavirihale 
mahiku 30 ayari mutakwani. Nihiku 
nene nenna nowirela efesta vamosa 
ni padre a eparóquia ahu, Atanásio 
Canira. Augusto Mário 

sms das comunidades 

renúncia quaresmal 2015 

Envie a sua SMS em macua 
para:   86 4018715 

CONSULTE 
NA NET A 

PÁGINA DA 
DIOCESE 

www.diocesedenacala.wix.com/yesu 


