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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) 

2015 
ANO DA VIDA 
CONSAGRADA 

ordenação episcopal de  

Dom Atanásio Canira 

Ao longo deste 

ano da Vida 

Consagrada, o 

Nlope irá apresen-

tar as congrega-

çoes presentes na 

nossa diocese.  

(leia na página 6) 
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o dia 22 de Março, Dom 

Atanásio Canira, foi or-

denado bispo em Lichinga. Desta 

grande festa para a Igreja de Lichin-

ga e também para a nossa de Nacala, 

de onde é originário Dom Atanásio 

Canira, destaca-

mos aqui a ho-

milia de Dom 

Lúcio Andrice 

Muandula, pre-

sidente da 

CEM. Dom Lú-

cio, recordou 

que é um amigo 

muito próximo 

de Dom Ataná-

sio. E esta his-

tória de amiza-

de começou há 

muito tempo. 

Nos tempos em 

que Dom Lúcio 

se encontrava a 

cumprir seviço 

militar em Na-

cala, as Irmãs 

Contemplativas 

Servas de Ma-

ria, do seu Mos-

teiro lhe envia-

vam o Jovem 

Atanásio com 

medicamentos e comida. Também 

em Roma, durante a sua formação, 

se voltaram a reencontrar e passa-

ram algum tempo juntos. 

 

Dom Lúcio estabeleceu uma compa-

ração muito interessante entre o no-

vo Bispo e São José, padroeiro da 

diocese de Lichinga, cuja festa se 

aproveitou para celebrar naquele 

dia. Para ele, São José e Dom Ata-

násio são homens com vidas sem 

protagonismos, vidas caracterizadas 

pela humildade e discreção, mas 

também homens de uma grande de-

dicação, chamados a estar com Jesus 

e Maria, cuidando deles, com pron-

tidão. Mesmo se por vezes acometi-

dos pela dúvida deixam-se guiar 

pelo Espírito do Senhor.  
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Para finalizar, Dom Lúcio contou 

que uma antiga catequista da sua 

diocese lhe tinha ensinado que o 

báculo é para guiar o rebanho, mas 

não deve bater nas costas do gado, 

mas sim nas nádegas para o segui-

rem para onde o Senhor quiser. 

o decorrer desta semana 

santa o destaque vai para 

os sacerdotes. Estiveram reunidos 

entre si, na terça feira (dia 31 de 

Março), na Carapira, para uma 

formação sobre os mistérios celebra-

dos nestes dias. Reencontrara-se no 

dia seguinte, com o povo de Deus e 

outros missionários irmãs e irmãos 

vindos das diferentes paróquias da 

diocese, para a celebração da missa 

crismal na Sé Catedral no dia se-

guinte. 

 

Partilhamos aqui algumas fotos e 

“duas” palavras do senhor bispo 

dirigidas aos sacerdotes e aos fiéis 

em geral: 

 

 

“Qual é a coisa, qual é ela… 

que chama a todos para a Igreja 

mas ele nunca entra nela?” 

- É o padre que não está unido a 

Cristo! 

 

…Pode fazer mundos e fundos, 

…Pode pregar muito bem, 

…Pode construir muitas igrejas, 

- Mas não está unido a Cristo!” 

 

Sacerdotes  
em  
formação e 
missa  
crismal 
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 padre Lourenço , mis-

sionário do Verbo Divino, 

trabalhou na nossa diocese vários 

anos e foi chamado pela sua Con-

gregação a desempenhar outra 

missão, agora na arquidiocese da Bei-

ra. Antes da sua partida (há poucos 

dias) quis partilhar connosco um rela-

to e uma reflexão sobre o seu tra-

balho na área do diálogo inter-

religioso, mais concretamente com 

muçulmanos na quase paróquia de 

Quixaxe. Publicamos no Nlope uma 

parte do texto que pode ser visto na 

íntegra no site da diocese. 

 

 

“Ntoko omusi mmosa, hata eviri-

kanaka ettini, Muluku ni wamini ahu 

ori mmosa pahi”. (Como numa única 

Deus é único  
(LA ILAHA ILL-ALLAH)  

Uma chave para  
o diálogo inter-religioso 
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família, mesmo que cada seja de 

diferente religião, o Deus que 

professamos na fé é o único). Esta foi 

realmente uma expressão espontânea 

partilhada em língua local, Macua, 

pelo Shek Talibo Momade, da mes-

quita do Posto administrativo de 

Quixaxe, num encontro de diálogo 

inter-religioso. Esta actividade con-

vocada pela quase-Paróquia de S. 

Pedro, Quixaxe marcou uma grande 

presença por parte dos chefes de 

várias mesquitas (shek e mualimos) e 

os animadores das distintas comuni-

dades. Na verdade, a iniciativa de 

dialogar e trocar conhecimentos liga-

dos à religião católica e muçulmana 

foi o motivo básico de promover um 

bom relacionamento e amizade religi-

osa entre os crentes. 

 

No que diz respeito ao “Diálogo 

Profético”, sobretudo o diálogo com 

as pessoas da outra religião e 

baseando no propósito número 11 do 

Sínodo dos Bispos para África sobre 

promoção dos valores do diálogo in-

ter-religioso, cabe-nos a nós, que 

neste momento estamos a trabalhar 

com os muçulmanos nas zonas 

costeiras-litorais, criar uma dinâmica 

criativa de aproximação de diálogo a 

fim de que vivamos harmoniosamen-

te e nos respeitemos uns aos outros. 

Nas paróquias litorais, os muçul-

manos vivem em maioria e convivem 

com os cristãos devido ao casamento 

entre as tribos ou à cultura de mesma 

origem. Nesta circunstância, tem hav-

ido o respeito de praticar a sua fé at-

ravés dos seus cultos ou cerimónias 

religiosas. Muitas vezes, convidam-se 

entre eles para poderem participar de 

perto nestas cerimónias. Isto constitui 

um sinal positivo e um testemunho de 

comunhão abraçando a fé no único 

Deus. 

 

Num encontro de diálogo inter-

religioso realizado nesta quase-

Paróquia de S. Pedro, Quixaxe, 

abordou-se o tema de Deus, usando 

uma linguagem simples, quer a partir 

da Bíblia Sagrada, quer do Alcorão 

(…).  

 

Enfim, rumo a uma vida harmoniosa, 

todos ficaram convencidos que na 

verdade, a profissão da fé (credo ou 

shahada) em Deus único tornar-se-ia 

a palavra-chave de diálogo inter-

religioso e o ponto da partida de con-

duta religiosa mais tolerante, re-

speitosa e solidária para com os out-

ros. 

 

P. Lourenço Luli Yan Huller 

 

 

SINTONIZA  
Rádio Watana 
107.0 FM 
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IRMÃS MISSIONÁRIAS  
DO PRECIOSO SANGUE 
 

Fundador: Abade Francisco Pfanner;  

Co- Fundadora: Madre Paula Emund's  

Fundação: 08 de Setembro de 1885, Mariannhill, Durban, 

África do Sul 

Em Nacala desde:  2013 

  

Carisma: Vivência do Mistério Pascal de Cristo. Prestamos serviços onde 

somos necessárias, particularmente entre os mais pobres, na pastoral, saúde, 

educação, secretariados e  promoção da mulher.  Espiritualidade  Beneditina, 

'Ora et Labora'.  

 

Actividades na Diocese: Escola Secundária Santa Maria e serviço pastoral  

nas paróquias de Sto Agostinho e Nossa Senhora da Boa Viagem da Sé Cate-

dral. 

 

 

CONCECIONISTAS AO  
SERVIÇO DOS POBRES 
 

Fundadora: Madre Maria Isabel da Santíssima 

Trindade; 

Fundação: 20 de Março 1936 em Portugal; 

Em Nacala desde:  2011. 

  

Carisma: “Ser presença maternal de Maria junto 

dos pobres”. 

Ao longo deste ano da Vida 

Consagrada, o Nlope irá 

apresentar as congregaçoes 

presents na nossa diocese.  

2015 

ANO DA VIDA 
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Actividades na Diocese: Serviço educativo no Instituto Politécnico de 

Nacuxa, Paróquia de Matibane. 

 

 

MISSIONÁRIOS  
DO ESPÍRITO SANTO 
 
Fundador: Cláudio Poullart des Places e Francisco 

Libermann 

Ano da fundação: 27 de Maio de 1703, em Paris, 

França 

Em Nacala desde: Desde 1996 

  
Carisma: Evangelização dos pobres, de modo especial dos povos que ainda 

não ouviram ou mal ouviram a mensagem evangélica. Realização de tarefas 

para as quais a Igreja dificilmente encontra obreiros.  

 

Atividades na diocese: Ministério paroquial em São José – Itoculo; Lar 

masculino; Centro de estudos. 
 

IRMAS PILARINAS 
 
Fundadora: Madre Maria Pilar Izquierdo Albero 

Confundador: Padre Daniel Díez Garcia 

Ano da fundação: 14 de Novembro de  1939, em 

Madrid, Espanha 

Presença em nacala: Desde o ano de 1992 

  

Carisma: Reproduzir a vida activa de Jesus na ter-

ra, mediante a prática das Obras de Misericórdia, 

acolhendo especialmente aos pobres e mais necesit-

ados, com espirito de humildade  e simplicidade 

  

Serviço apostólico em Nacala: Centro de Apoio Materno Infantil. “Madre 

Maria Pilar”e serviço pastoral paroquial, paróquia São João Baptista de 

Nacala.      
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mutthukumano amaholeli na nikhuru 

na I.A.M e'Zona y'Onakhala 

      

viraka mahiku 13 

a'mweri wa Feverero 

m'paka mahiku 15 a'mweri yola, 

o'Mweria, ohiraneya muthuku-

mano amaholeli na nikhuru n'Ax-

inamwane ossuwelexiwa Infancia 

Missionaria (I.A.M) e'zona pasto-

rale y'Onakhala. Sahirela m'pantta 

wa nikhuru nenla maholeli 

ophiyeraka 38 okawanyiwa wa 

iparokia 5 sa e'zona y'Onakhala 

sirenle mpantta okhuma wokhuma: 

Mweria, Memba-Cava, Sao Joao 

Baptista, Sto Agostinho ni Se Cate-

dral aholeliwaka ni ekomissau ya 

I.A.M y'Odiocese yothene y'Ona-

khala (merima Carmen ni Nadir). 

      Wamutthukumano'la maholeli 

ahixuttihiwa mota woreheryerya ni 

oholela nikhuru'nla niri naxinam-

wane, nave yahimpaka palanu ey-

akha yothene wakula eparokia: kula 

maholeli ahihimya mwettelo'awe 

wakula nihiku m'ma komunidadini 

mwawe, khukhalaka mukattyamiho 

otepexa ohimiwa - wapantonari 

nikhuru ahinamwane n'amaholeli. 

    Womalani wamuthukumano ahiri-

wa mwatthanle amukhulupale 

muholeli na nikhuru nla e'zona 

yothene y'Onakhala, khutthanliwaka 

m'mosa amaholeli na nikhuru na 

I.A.M n'Eparokia y'Omweria: Belito 

Arcangelo Amade. Wopajerani yahi-

kandidari (otthanliwa) maholeli 5, 

m'mosa wakula eparokia, Joao Paulo 

(Se Catedral), Felismina Boaventura 

(Memba-Cava), Veronica Goncalves 

(S.J. Baptista), Felizardo Eusebio 

(Sto Agostinho) ni Belito Arcangelo 

(Mweria). 

     Womalelani, maholeli othene 

yirenle m'pantta yahixukhurela ecen-

tru'ile y'Omweria mwaha wamwak-

helelo aya ni eyolya yavahiwaya, 

tivo othene yahithanla muthuku-

mano e'zona, ohiya wa ediocesi 

yothene. 

     Ola mutthukumano opajera wa 

nikhuru'nne na I.A.M e'yakhela ya 

2015. 

   

Felizardo Eusébio Cabral 
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comunidade de S. Paulo  
  visita os presos 

s cristãos da comunidade 

de São Paulo, Paróquia 

de São Paulo Apóstolo, Monapo, 

visitaram no domingo (dia 22 de 

Março de 2015), os reclusos da 

Cadeia Distrital de Monapo. Esta 

visita inseriam-se nas actividades 

programáticas do período de Quar-

esma. Os cristãos daquela comuni-

dade ofereceram produtos alimen-

tares prontos para o consumo, como 

xima, feijão, sandes de manteiga, 

maçaroca, amendoim fresco, mandi-

oca seca, banana e ainda cigarros. O 

momento que antecedeu estas ofer-

tas, houve oração e cântigos. Na sua 

mensagem, o animador da comuni-

dade, Cohieque Omar, disse que es-

pera dos reclusos uma mudança de 

comportamento, disse ainda que este 

gesto vem na sequência das acções 

que Jesus e a Igreja recomendam. 
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festa do padroeiro em S. José 

omo já é habitual, em 

Itoculo, os cristãos acor-

reram de todos as comunidades para 

celebrarem o seu Padroeiro na igre-

ja paroquial. Este ano a festa contou 

também com a presença de 33 ca-

sais que participavam nesta altura 

no curso de preparação para o Ma-

trimónio (CPM) que se realizará no 

tempo pascal. Estes receberam uma 

pagela com a imagem da sagrada 

família e com a oração pelas famí-

lias crsitãs, que se está a rezar este 

ano em toda a paróquia.  

 

Novidade, na festa deste ano, foi a 

inclusão de violas no canto da cele-

bração eucarística. Três jovens pu-

deram pôr em prática os conheci-

mentos adquiridos ao longo de vá-

rios meses de curso organizado na 

paróquia. Outros jovens estão já 

interessados em aprender também a 

tocar este instrumento, que exige 

muito esforço e perseverança mas 

que pode enriquecer muito a litur-

gia. 

 

ORAÇÃO DA FAMÍLIA da paró-

quia de Itoculo: 

 

Xontte, Pwiya! 

Murerihe itthoko s’ahu 

Wira nittakihe etthoko yoNazaré 

Axana ekhaleke ntoko Yesu 

Aximama ntoko Maria 

N’axipapa ntoko José  
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wetta ohiyu orika 

wihaniya kharere, othan-

liya ari vakani! Ekhurupu 

yaneraru yamaformador nipajeryaka 

oKarapira eyaka ya 2012 nari atthu 

miloko mixexe ni mutthu mosa (41). 

Napajenrye wettela eformação, 

narwiye iparóquia sorukurerya ya 

ediocese ahu, okhuma: oChipene, 

oCavá, oNamahaca, oMueria, wItu-

kuku, oMonapo, oMusiriri, oLunka, 

oQuixaxe, waNthiya, waCarapira, 

waKarowa, oMirothe, waHalua.  

 

Masi mwaha mwaha okhala wira 

wettha iyakha tharu orika walikana 

ni ephiro ya karavana yetthiya ohiyu, 

othana osukeryaka orupa. Atthu mi-

loko miraru n’athanu (35) pahi 

p’alapunwe. Amus’aka! Mwatthan-

liya muhikhotte, mana yesu oni-

mon’ahu ottyawene munrowa omo-

na vakhiviru. 

 

Alberto, Rosa, Domingos ni Palmira, 

Maformador oKarapira 

 



Envie uma mensagem SMS  
em macua para:    

86 4018715 

CONSULTE NA 

NET A PÁGINA DA 

DIOCESE 

www.diocesedenacala.wix.com/yesu 

ihali separóquia ya wahalua 

yaka iya 2013 mpaka 

2014, sihonaneya icapela 

sophiherya miloko mili ni xexe ya 

sothunyeliya echapa. Eyo piyo 24 

capelas. Vano sokhala-to icapela mi-

loko miraru (30) sireliye efesta 

sapatroeiro wa eyaka 2014, miahaya 

sohiraneya wa mittethe sothene sa 

eparóquia ela. Ehapari ekina: epula 

ihirere orupa wahalua-nto, yela 

yohonona mirerelo sinjene, ntoko inu-

pa sophiyeryaka emiya tharu (300), ni 

icapela miloko miraru (30), sihono-

niye ni epula mitano vava. Ni 

yohonona tho imattha sophiyerya 

mitila miloko mili (20). 

 

José Filipe, ALua 

     Ihali s’oNakora  

Atthu ophiyerya 5.680 a 

muttethe woNakora anin-

vekela muholeli o-Distrito ya oM-

wempa wira apanke evizita va Nakora. 

ONakora, elapo yaMpewe capulo, 

elocalidade yo Cavá, eposto Nam-

puesa-Mazua, okuma owela wa eBeira 

ya Frelimo, 1975, mpaka olelo Gov-

erno kanaphiye! 

 

Khavo masi, khavo maternidade, khu-

vo moageira, khivo escola, khuvo 

mukhaliheryo nakhala mmosa. Eco-

munidade yaMakristau votakanela 

n’Amaka, animukomasa Governo, 

envekelaka wira anotole. 
 

Canavero, Cavá 

 


