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A LAICIDADE DO ESTADO JAMAIS CONSTITUIU UM OBSTÁCULO
PARA AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E AS CONFISSÕES
RELIGIOSAS EM MOÇAMBIQUE
Compatriota,
Caríssimo irmão,
Receba este Abraço Fraternal, para juntos partilharmos o amor
ao próximo, o perdão, a compaixão que resultam do diálogo que
se estabelece entre o Presidente da República de Moçambique
e as confissões religiosas em Moçambique. A laicidade do Estado,
consagrada na Constituição da República, jamais constituiu um
obstáculo para as relações entre o Estado e as diferentes confissões
religiosas que povoam o mosaico cultural moçambicano!
Este número que tem nas mãos, por sinal o primeiro, procura trazer
até si alguns momentos em que o Chefe de Estado moçambicano
interage com as diferentes confissões religiosas em Moçambique.
São momentos de reflexão conjunta, de celebrações religiosas, de
homenagens, de saudação, entre outros, que corporizam a dinâmica
do diálogo que o Mais Alto Magistrado da Nação vem mantendo
com as diferentes instituições religiosas, cobrindo o país do Rovuma
ao Maputo.
Trata-se do aprofundamento de uma tradição de diálogo que assenta
na separação entre o Estado e as Confissões religiosas. Não obstante
essa laicidade, existe um relacionamento são e frutuoso entre as duas
entidades, constituindo-se as confissões religiosas num parceiro
privilegiado na implementação das políticas públicas.
Ao longo desse tempo, o Estado e as Confissões têm trilhado um
caminho de diálogo, removendo montanhas, consolidando aquilo
que os une! As Confissões religiosas têm promovido o encontro
com Deus, a formação ética dos seus crentes, o reforço da unidade
nacional, o amor pela pátria, a elevação do espírito patriótico, a
busca da paz e reconciliação nacional.
A entrada em funções do executivo liderado pelo Presidente Filipe
Nyusi, trouxe consigo a criação do Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, como acolhimento a solicitações
formuladas nesse sentido por diversas confissões religiosas.
Em Setembro de 2015, teve lugar na cidade de Quelimane a III
Conferência Nacional Religiosa, sob o lema a Contribuição das
Confissões Religiosas na Manutenção da Paz em Moçambique, cuja
abertura foi efectuada pelo Presidente Filipe Nyusi. Foi mais uma
plataforma de aprofundamento do diálogo em curso.
Aceite, caro compatriota, caríssimo irmão, este Abraço Fraternal!
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III CONFERÊNCIA NACIONAL RELIGIOSA
CIDADE DE QUELIMANE, 8 DE SETEMBRO DE 2015

“O TRABALHO DAS CONFISSÕES RELIGIOSAS É FUNDAMENTAL
PARA A HARMONIA SOCIAL E CONSTITUI UM COMPLEMENTO ÀS
ACÇÕES DO ESTADO”
- Presidente Filipe Jacinto Nyusi na abertura da III Conferência Nacional Religiosa, na
cidade de Quelimane

O

Chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, procedeu no dia 8 de Setembro de
2015 à cerimónia de abertura da III Conferência Nacional Religiosa, na cidade
de Quelimane, província da Zambézia. O evento que contou com a presença
de mais de 500 participantes, tinha como lema “Contribuição das Confissões Religiosas
na Manutenção da Paz em Moçambique”.
Na sua mensagem, apresentada pelo Pastor José Guerra, Presidente da Igreja
Universal, as confissões religiosas afirmaram que o tema da conferência era pertinente
e pediram ao Executivo para criar uma comissão junto do Ministério da Justiça,
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Assuntos Constitucionais e Religiosos com vista a monitorarem a implementação
das decisões que sairiam da mesma.
Por outro lado, José Guerra referiu que “a paz é um bem supremo que se coloca acima
dos interesses individuais ou ideológicos”, pelo que as confissões religiosas devem
ser cada vez mais envolvidas, dado que têm um papel importante no processo de
pacificação.
O Chefe do Estado proferiu o seguinte discurso:
Permitam-me que em nome do Governo da República de Moçambique, e em meu
nome pessoal, agradeça o convite que nos foi formulado e enderece as mais calorosas
saudações a todos os presentes nesta III Conferência Nacional Religiosa.
Cumprimentamos, em particular, os líderes religiosos que vieram de todas as províncias
para participar neste evento que se reúne sob o lema: “Contribuição das Confissões
Religiosas na Manutenção da Paz em Moçambique”, reforçando a nossa parceria
enquanto actores da construção da moçambicanidade.
Não poderia deixar de saudar e agradecer o Governo da Zambézia, o Município de
Quelimane e a população desta urbe que nos acolheu, de forma calorosa e fraterna.
Sentimo-nos em casa!
Minhas senhoras e meus senhores
Caros líderes religiosos
Com a III Conferência Nacional Religiosa, que hoje tem lugar, consolidamos uma marcha
iniciada em 2013.
As Conferências Nacionais Religiosas têm vindo a assumir-se como um dos mecanismos
de materialização do desiderato constitucional que postula a necessidade de uma
articulação permanente entre o Estado, as confissões religiosas e demais forças vivas
da sociedade na construção de uma Nação forte, coesa e solidária.
É através de espaços como este, que os vários actores sociais, nas suas especificidades,
debatem e reflectem sobre assuntos de reconhecida importância para o desenvolvimento
nacional. Esta é uma das formas concretas para a implementação do modelo de
governação inclusiva e participativa, que definimos.
Reverendíssimos líderes religiosos,
Minhas senhoras e meus senhores,
A nossa Constituição da República consagra a laicidade do Estado, o que determina
uma separação entre o Estado e as confissões religiosas. São estes os pressupostos que
informam o bom relacionamento entre o nosso Estado e as confissões religiosas.
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Moçambique conta com um número significativo de confissões religiosas que, isolada
ou conjuntamente, desenvolvem acções que contribuem para a melhoria do bem-estar
moral e material dos moçambicanos.
Aproveito este momento para enaltecer o papel central que as confissões religiosas
desempenham na vida dos indivíduos e da comunidade, e na construção de uma
sociedade edificada sobre sólidas bases morais.
Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
O nosso Governo tem constatado, com muita satisfação, a convivência pacífica e
harmoniosa no seio, e entre, as confissões religiosas. Estes exemplos de respeito,
concórdia e tolerância devem inspirar as famílias, as comunidades e toda Nação
Moçambicana.
O trabalho das confissões religiosas é fundamental para a harmonia social e constitui
um complemento às acções do Estado, pois a definição dos destinos da Nação não está
apenas reservada ao Executivo. Todas as forças vivas da sociedade são parceiras do
Governo na implementação do projecto de construção da Nação. Nesta parceria, as
confissões religiosas destacam-se pela sua vocação moral.
Apesar de a nossa Nação ter já quarenta anos, inúmeros são ainda os desafios que
temos de enfrentar.
Caros participantes,
Minhas senhoras e meus senhores,
Dentro do espírito de colaboração que deve nortear as nossas relações, é nossa
expectativa que as confissões religiosas continuem a assumir as suas responsabilidades
no processo de desenvolvimento do nosso país.
Um dos principais desafios da nossa governação é a educação e a formação técnico
profissional.
Preocupa-nos saber que ainda há crianças no nosso país que não tem acesso à educação;
inquieta-nos a constatação de que muitos dos estudantes que terminam o ensino
secundário, embora tenham conhecimentos científicos adequados ao nível alcançado,
não estão capacitados para o saber fazer; angustia-nos reconhecer que ainda são pouco
os jovens preparados para o auto-emprego. Estes exemplos ilustram alguns dos desafios
que o país enfrenta e que podemos superar conjuntamente.
Outra preocupação premente tem a ver com a nossa saúde pessoal e colectiva.
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Continuamos a despender enormes esforços na medicina curativa, ao invés de
investirmos na prevenção de doenças. Várias das doenças comuns, como a malária, a
cólera, as diarreias, o HIV-SIDA, entre outras, são possíveis de evitar. Basta que todos
nós, de forma consciente, adoptemos simples medidas comportamentais e de higiene
pessoal e colectiva.
Queremos encorajar as confissões religiosas a manter as
suas tradições seculares de veículos de transmissão de
conhecimentos, para educar e capacitar as nossas populações
“Queremos
encorajar
as
na medicina preventiva, poupando assim valiosas vidas
confissões religiosas a manter
humanas.
as suas tradições seculares de
Estamos certos de que, com o vosso envolvimento, o
Governo responderá, com sucesso, aos desafios que lhe são
impostos.
Reverendíssimos líderes religiosos,
Estimados participantes,

veículos de transmissão de
conhecimentos, para educar e
capacitar as nossas populações na
medicina preventiva, poupando
assim valiosas vidas humanas”
-Filipe Nyusi

No acto da minha tomada de posse, afirmei que tudo faria para que a Paz reinasse em
Moçambique. Foi uma promessa pública que tenho feito por materializar.
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Fizemos porque estamos cientes, e conscientes, de que estes são os valores mais nobres
à nossa Nação e sem os quais Moçambique deixa de existir, tal como hoje o conhecemos.
Tenho dito, e reiterado, que a Paz é muito mais do que a ausência de guerra. A Paz
significa, também, viver em harmonia, respeitando o próximo na sua individualidade,
ainda que não partilhemos das suas opiniões.
A Paz pressupõe uma conciliação de ideias e não necessariamente a aceitação pura
e incondicional de uma ideia. A Paz requer paciência, tolerância e generosidade. Só
é possível alcançarmos e mantermos a Paz, se houver da parte de todos nós uma
verdadeira nobreza de espírito e de carácter. A Paz só se alcança se formos capaz de
ouvir o outro sem pré-condições, o que nos faz afirmar, com certeza, de que a Paz está
ao nosso alcance.
Nos últimos dias, desdobramo-nos em contactos para viabilizar
mais um encontro com a liderança da Renamo. Embora o
encontro ainda não tenha ocorrido, por razões que são do
conhecimento público, reiteramos a nossa disponibilidade
“A Paz pressupõe uma conciliação de
para o mesmo.
ideias e não necessariamente a aceitação
pura e incondicional de uma ideia.
A Paz requer paciência, tolerância e
generosidade. Só é possível alcançarmos
e mantermos a Paz, se houver da parte
de todos nós uma verdadeira nobreza de
espírito e de carácter. A Paz só se alcança
se formos capaz de ouvir o outro sem
pré-condições, o que nos faz afirmar,
com certeza, de que a Paz está ao nosso
alcance”
- Filipe Nyusi

O nosso compromisso com a Paz, a nossa fé e a
nossa paciência recomendam-nos que aguardemos
como fizemos em ocasiões anteriores. Temos
certeza que o nosso irmão também almeja a Paz o
que nos dá a esperança de que ele também, tudo fará
para que os moçambicanos possam beneficiar deste
dom precioso.

Não há razão para derramarmos mais sangue dos
moçambicanos. Conhecemos essa experiência e sabemos o quanto
é cara. Por isso, ontem afirmamos que ninguém dentre os moçambicanos, incluindo o
Presidente da República, terá razão enquanto o país não viver a Paz efectiva.
Caros participantes,
Minhas senhoras e meus senhores,
Ao escolherem como lema desta III Conferência, “Contribuição das Confissões Religiosas
na Manutenção da Paz em Moçambique ”, as confissões religiosas não só se juntam
aos vários esforços em prol da Paz, como cristalizam o compromisso que sempre
manifestaram em prol desse valor supremo.
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Este lema vai de encontro à preocupação que todos nós, cidadãos moçambicanos e do
mundo, temos na manutenção da paz.
A Paz é o que as religiões do nosso país nos ensinam. São diferentes mas não conflituam.
Estamos certos de que aproveitarão esta ocasião para discutir que contributo adicional
cada uma das confissões religiosas, e seus crentes, pode dar pela Paz e pela Unidade
Nacional.
A manutenção e consolidação da Paz não são responsabilidade exclusiva do Estado e
do Governo. Cada cidadão, no seu dia-a-dia pode, e deve, dar o seu contributo para que
todos possamos usufruir da Paz.
Neste momento, em que todas as nossas atenções estão viradas para o resgatar da
nossa Paz, Moçambique precisa da entrega e determinação de todos os seus filhos para
juntos continuarmos a construir esta Pátria que a todos pertence.
As nossas diferenças políticas, raciais, linguísticas, religiosas ou étnicas são, e devem
continuar a ser, um elemento aglutinador e enriquecedor da nossa moçambicanidade.
É como irmãos que devemos abordar cada uma das nossas diferenças e encontrar as
soluções que beneficiam Moçambique e os moçambicanos.
Reverendíssimos Líderes Religiosos
Minhas Senhoras e meus Senhores
Os temas escolhidos para este evento corporizam aquela que é a agenda e preocupação
de todos os moçambicanos. Felicito-vos, pois, pela pertinência dos temas escolhidos e
reitero o nosso reconhecimento por este empenho genuíno.
É nossa expectativa que esta conferência, tal como as anteriores, traga contribuições
valiosas para a manutenção e consolidação da paz em Moçambique. Esperamos que
identifiquem os desafios que o processo transporta bem como as oportunidades que
ainda podem ser exploradas de modo a que, jamais, irmãos voltem a derramar o seu
precioso sangue no nosso solo pátrio.
Como Governo, estamos cientes dos desafios que as confissões religiosas enfrentam e
tudo faremos para facilitar o seu trabalho. Continuaremos a solidificar a plataforma de
diálogo permanente e regular com as religiões.
Vamos juntos identificar os obstáculos que emperram o percurso das actividades de cada
uma das partes. Continuaremos a criar as condições necessárias para que as confissões
religiosas continuem a dar a sua contribuição no apoio de cada vez mais famílias e
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comunidades, em particular as mais vulneráveis.
Na certeza de que os debates sejam produtivos, e que este evento nos traga subsídios
valiosos para o processo de paz, endereço votos de muito bom trabalho a todos os
participantes.
Com estas palavras, declaro aberta a III Conferência Nacional Religiosa.
Muito Obrigado!
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“A Paz é o que as religiões do nosso país nos ensinam. São diferentes
mas não conflituam”
– Filipe Jacinto Nyusi
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NA
PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO DA
POLANA
CIDADE DE MAPUTO, 15 DE FEVEREIRO DE 2015

N

a manhã do dia 15 de Fevereiro de 2015, 30 dias após a sua tomada de posse,
o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, participou na celebração
eucarística na Paróquia de Santo António da Polana, cidade de Maputo.

O pároco de Santo António da Polana, Frei Orlando António, formulou os votos de
boas vindas ao Presidente da República e felicitou-o pela eleição ao cargo de Mais
Alto Magistrado da Nação Moçambicana.
Na mesma ocasião, o pároco abençoou o Chefe do Estado para governar bem e
buscando inspiração em Deus.
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Presidente Filipe Nyusi, acompanhado pela Primeira-Dama Isaura Nyusi, a dialogar com Frei Orlando António
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Na missa que celebrou a não exclusão na sociedade, a aceitação e o modelo de vida
são, Frei Orlando fez um apelo à sociedade no sentido de caminhar pelo amor e
pela fraternidade no convívio social e a adopção de uma atitude renovadora, não
se deixando aprisionar pelas normas que impedem que a pessoa humana possa ser
valorizada como ela deve ser.
A celebração eucarística foi também dedicada ao recém-nomeado Cardeal, o Bispo
Emérito de Xai-Xai, Dom Júlio Langa, investido pelo Papa Francisco com outros 19
cardeais e a dois sacerdotes ordenados na Beira. A oração foi no sentido de que em
Deus encontrem os valores necessários para que possam exercer com caridade o
ministério que lhes foi confiado.
Falando a jornalistas à saída da paróquia, o Presidente Filipe Nyusi, referiu que foi à
Igreja da Polana porque é lá onde passará a rezar, dada a proximidade da sua residência.
Defendeu ainda o perdão, o respeito e a não discriminação e à desconfiança, como
valores que se ganham em comunidade e nos levam a reflectir sobre nós.

Presidente Filipe Nyusi, acompanhado pela Primeira-Dama Isaura Nyusi, durante a celebração eucarística
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“Que o Presidente Filipe Jacinto Nyusi
possa encontrar em Deus a inspiração
necessária, a sabedoria e serenidade
para poder saber orientar o Povo a ele
confiado”
– Frei Orlando António
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
REPÚBLICA
POR
OCASIÃO
CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA

DA
DA

CIDADE DE MAPUTO, 2 DE ABRIL DE 2015
A 2 de Abril de 2015, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou
uma mensagem de saudação à Comunidade Cristã do Mundo inteiro e, de forma
muito especial, à Comunidade Cristã Moçambicana por ocasião da celebração da
Páscoa. Eis o teor da mensagem:
Por ocasião da celebração da Páscoa, o Fundamento da Fé Cristã, saúdo a Comunidade
Cristã do Mundo inteiro e, de forma muito especial, a Comunidade Cristã Moçambicana.
A Páscoa, a efeméride cristã mais importante, constitui um momento de reflexão,
sacrifício e purificação para uma vida assente no perdão, renovando o amor ao próximo,
a coesão e a fraternidade.
O Governo Moçambicano reconhece e saúda o papel que as confissões religiosas
moçambicanas e a Comunidade Cristã, em particular, têm desempenhado na promoção
e preservação da Paz e na construção de uma sociedade livre de ameaças de violência
onde os cidadãos sejam cada vez mais valorizados e dignificados.
Que no espírito de sacrifício desta Semana Santa reflictamos sobre os nossos valores
mais nobres, entre os quais a Paz, a Unidade e a Solidariedade. Que cada um de nós
reflicta sobre o que tem feito e o que pode fazer para preservar estes valores que nos
identificam e estruturam como Povo Moçambicano.
Coloquemos a Paz acima, de todo e qualquer outro, interesse individual ou de grupo,
conscientes de que a estabilidade socio-política e o desenvolvimento de Moçambique
dependem do nosso compromisso com a Paz.
Celebremos a Paixão de Jesus Cristo e festejemos a sua ressurreição com alegria,
renovando a esperança, o espírito de tolerância e perdão, para cultivar a Paz e progresso.
Que a Paz gloriosa de Jesus faça morada perene nos nossos corações e que se irradie
para todos os moçambicanos.
Desejo a todos uma Páscoa Feliz!
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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ENCONTRO PRIVADO DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA COM O SAUDOSO
ARCEBISPO EMÉRITO DA BEIRA, DOM
JAIME GONÇALVES
CIDADE DA BEIRA, 15 DE MAIO DE 2015

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
deslocou-se no dia 15 de Maio de 2015 à residência do saudoso Arcebispo
Emérito da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, na cidade da Beira, para um
encontro particular.
Na ocasião, o Chefe do Estado que se encontrava na cidade da Beira, no término da
Visita Presidencial à província de Sofala, foi recebido de forma calorosa pelo saudoso
prelado.
No encontro onde foram discutidos vários assuntos da vida nacional, tendo o
Presidente da República recebido vários conselhos sobre a governação e o processo
de paz moçambicano. Dom Jaime Gonçalves aconselhou ao Chefe do Estado a ter
paciência com o processo de busca de paz efectiva em Moçambique.
Dom Jaime Gonçalves ofereceu na circunstância ao Presidente da República um
exemplar da sua obra A Paz dos Moçambicanos, na qual descreve todo o processo de
negociação entre o Governo e a Renamo e que contém igualmente apontamentos
pessoais do autor sobre as conversações para a paz em Moçambique.
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Livro oferecido ao Chefe do Estado pelas mãos do autor, Dom Jaime Gonçalves
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Dedicatória no livro e cartões de contacto oferecidos ao Chefe de Estado, Filipe Nyusi
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RECEPÇÃO DAS CARTAS CREDENCIAIS DO
NÚNCIO APOSTÓLICO EM MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 12 DE JUNHO DE 2015
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S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
recebeu no dia 12 de Junho de 2015, na Presidência da República, as Cartas
Credenciais do novo Núncio Apostólico de Moçambique, Dom Edgar Peña
Parra.
Ao entregar as suas credenciais o Núncio Apostólico abordou com o Chefe do Estado
a questão da paz em Moçambique e o papel da Igreja Católica neste processo bem
como a cooperação em várias áreas sociais.
Dom Edgar Parra foi nomeado pelo Papa Francisco a 21 de Fevereiro de 2015 e
chegou a Maputo no dia 22 de Abril do mesmo ano, sendo recebido no Aeroporto
Internacional pelo Arcebispo da Capital, Dom Francisco Chimoio, e seu auxiliar, Dom
João Carlos Hatoa Nunes; pelo Presidente da Conferência Episcopal Moçambicana,
Dom Lúcio Andrice Muandula, Bispo de Xai-Xai; pelo Bispo Emérito de Pemba, Dom
Januário Machaze Nhangumbe; pelo Embaixador da Venezuela em Moçambique,
Dr. Marlon José Peña Labrador; e por padres, freiras e seminaristas.
Dom Edgar Peña Parra, Arcebispo titular de Telepte, nasceu em Maracaibo, na
Venezuela, a 6 de Março de 1960. Foi ordenado sacerdote em 23 de Agosto de 1985 e
consagrado bispo em 5 de Fevereiro de 2011. O Bispo é licenciado em Direito Canónico
e está ao serviço do Vaticano desde 1993, tendo trabalhado na representação
diplomática no Quénia, na Sede das Nações Unidas, em Genebra, e nas Nunciaturas
da África do Sul, Honduras, México e Paquistão.
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REUNIÃO COM OS LÍDERES RELIGIOSOS
DA PROVÍNCIA DE MANICA
CIDADE DE CHIMOIO, 24 DE JULHO DE 2015

O

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve no final dia 24 de
Julho de 2015, nas instalações do Instituto de Ciências de Saúde na cidade de
Chimoio, um encontro com os líderes religiosos da província de Manica, no
quadro da Visita Presidencial que efectuava a aquela província.
Na mensagem apresentada na ocasião, os líderes religiosos repudiaram a ideia da
divisão do país e apresentaram preocupações que se prendem com existência de
menores que frequentam o curso nocturno; venda de bebidas alcoólicas em locais
próximos dos de culto religioso; ocorrência de algumas ameaças proferidas por alguns
membros do Governo; e percepção de existência de casos de corrupção praticados
por alguns funcionários e agentes públicos.
Por outro lado, os líderes religiosos pediram ao Chefe de Estado mais acções de
responsabilidade social corporativa por parte das empresas para os orfanatos, de
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modo a melhorar a vida das crianças; correcção na forma de vestir das mulheres e
jovens; revisão da pensão do Combatente; cumprimento da responsabilidade social
corporativa por parte das empresas que se dedicam a exploração de recursos minerais;
isenção na importação de mercadorias para os centros religiosos de acolhimento nas
doações de parceiros externos; comparticipação do Governo
ou Município nas despesas das escolas anexas geridas
pelas confissões religiosas; e orientar-se as escolas “A criação do Ministério da
para evitar referir que a origem do Homem provém
Justiça, Assuntos Constitucionais e
da evolução do macaco, dado que isso contradiz
Religiosos é o resultado da consulta
as religiões, uma vez que evocam o Deus como
que fizemos às Igrejas, à religião.
Nos sítios por onde passei durante
criador do Homem.
Após a leitura da mensagem dos líderes religiosos,
o Chefe do Estado agradeceu a presença de todos
na reunião, e elogiou a diversidade religiosa dos
presentes como fruto da boa convivência e tolerância.

a pré-campanha, a orientação do
Povo era essa: coloca a religião
no seu próprio lugar. Oiça a
religião, porque os religiosos são
moçambicanos”
– Filipe Jacinto Nyusi

O Chefe de Estado reafirmou que é Presidente de todos
os moçambicanos sem distinção, e unidos na sua diversidade. Exortou aos líderes
religiosos a dar o seu apoio ao Governo, através do seu contributo nas questões de
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desenvolvimento para que as acções governativas tenham um impacto real na vida
do povo.
Sua Excelência o Presidente da República agradeceu pelos conselhos dados, que
mostram a necessidade de humildade e reforço da capacidade do Governo auscultar
a vontade e anseios do povo salientando que esse é o lema do seu Governo e tem
sempre recordado estes princípios e ensinamentos ao seu elenco.
Sobre a paz, o Presidente da República reafirmou a sua
prontidão em tudo fazer para a sua manutenção e
“Da vossa parte queremos explorar
reafirmou o papel do diálogo com todas as forças vivas
ao máximo a formação moral, a
da sociedade como forma de manter a harmonia,
formação espiritual, a estabilidade
tendo por isso reiterado a disponibilidade imediata
humana do homem, o crescimento.
para se encontrar com o líder da Renamo.
Grande parte das religiões trabalha

na área da educação, educam
crianças; trabalham na área da
O Chefe do Estado respondeu sobre algumas das
saúde, visitam doentes, visitam os
preocupações apresentadas e aconselhou ainda
vulneráveis, etc. São esses valores
as confissões religiosas a aproximarem-se do
que nós precisamos de capitalizar
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
porque são valores que o nosso Povo
para apresentarem os seus planos, de modo a colherem
quer”
apoios em relação aos programas de ensino e professores.
– Filipe Jacinto Nyusi

Parte dos líderes religiosos que participaram no encontro com o Presidente da República Filipe Nyusi
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CULTO RELIGIOSO NO CENÁCULO
MAIOR DA IGREJA UNIVERSAL DO
REINO DE DEUS
CIDADE DE MAPUTO, 23 DE AGOSTO DE 2015

O

Chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, acompanhado pela
sua esposa Isaura Nyusi, visitou no dia 23 de Agosto de 2015 o Cenáculo
Maior da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Maputo, em resposta
ao pedido formulado nesse sentido por aquela confissão religiosa.

O Presidente da República fez-se acompanhar pelo Ministro da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, Abdurremane Lino de Almeida; pela Governadora da
Cidade de Maputo, Iolanda Cintura; pelo Presidente do Município de Maputo, David
Simango, entre outros.
À sua chegada, o Chefe do Estado foi recebido pelo Reverendo Bispo João Leite,
Líder Espiritual em África para os Países de Expressão Portuguesa e pelo Fundador e
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Presidente da Igreja Universal do Reino de Deus em Moçambique, José Guerra, bem
como por Pastores, obreiros e crentes daquela congregação religiosa.
O culto evangélico foi antecedido por uma visita ao edifício que alberga a sede da
Igreja. No final, o estadista moçambicano elogiou o investimento que a IURD está a
realizar no capital humano, através do centro de formação profissional, permitindo
que vários cidadãos recebam a formação profissional específica a título gratuito.
O Presidente da República agradeceu ainda o apoio e encorajamento recebido da
IURD, durante a campanha eleitoral, que culminou com a sua eleição para o cargo de
Chefe do Estado.
O Chefe do Estado referiu estar ciente que Moçambique é um Estado laico, cuja
filosofia assenta na separação entre o Estado e as confissões religiosas. Não obstante
esta laicidade, existe um relacionamento são e frutuoso entre o Estado e as confissões
religiosas, que têm sido um parceiro privilegiado na implementação das políticas
públicas, particularmente na área social.
Ciente ainda do papel que estas têm desempenhado para a promoção de um clima
de paz, bem-estar espiritual e material dos cidadãos e desenvolvimento económico
e social do país, o Presidente Nyusi explicou que foi por isso criado o Ministério da
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Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para dedicar-se, de forma expressa, às
confissões religiosas, tendo presente esta separação.
Por seu turno, o Fundador e Presidente da IURD Moçambique, José Guerra, agradeceu
a resposta positiva do Presidente da República ao seu convite de participar do culto
evangélico. Guerra fez depois um breve historial da IURD em Moçambique, cujo
percurso remonta ao ano de 1992.
Disse ainda que a IURD tem como uma das plataformas de actuação a realização de
obras sociais, tais como assistência às famílias necessitadas, crianças abandonadas
ou órfãs, presos e toxicodependentes, desenvolvendo actividades que compreendem
a organização e manutenção de programa de protecção às famílias.
Ainda no âmbito social, José Guerra explicou que a IURD está a desenvolver um
programa denominado “Dose Mais Forte”, destinado ao combate do uso de
estupefacientes, com acompanhamento e recuperação de viciados.
Além deste trabalho, através do seu braço humanitário, a Associação Beneficente
Cristã, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, actuando desde 1993, a IURD
tem desenvolvido um conjunto de actividades, onde destaca-se o apoio dado às
vítimas das calamidades naturais, à organização da campanha de doação de sangue,
assistência aos orfanatos e oferta de produtos de higiene pessoal nas cadeias.
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Nesta visita, o Mais Alto Magistrado da Nação Moçambicana dirigiu as seguintes
palavras à comunidade da Igreja Universal:
Permitam-me iniciar citando o Salmo 122-1 “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à
casa do Senhor”. Fim de citação.
Foi com muita satisfação que recebemos o convite que nos foi endereçado para participar
neste culto dominical.
É uma grande honra e benção estar neste Cenáculo Maior com os crentes desta
comunidade religiosa para, com milhares de cidadãos, reflectirmos e celebrarmos
a Paz, um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento almejado por todos os
moçambicanos.
Caros Irmãos,
Quero antes de tudo, agradecer do fundo do meu coração o apoio e encorajamento
recebido da Igreja Universal do Reino de Deus, que culminou com a nossa eleição e hoje
no permite juntamente convosco, dar a nossa humilde contribuição na governação do
País.
Depois da visita guiada ao edifício que alberga a sede da Igreja, ficamos agradavelmente
impressionados com o investimento que a Igreja está a realizar no capital humano,
através do Centro de Formação Profissional permitindo que vários cidadãos recebam
formação profissional específica, a título gratuito.
Com a formação aqui obtida, estes cidadãos poderão competir no mercado de emprego,
ou até auto empregar-se.
Este é um exemplo concreto que deve ser replicado em todos os sectores da nossa
sociedade. É também com pequenas grandes contribuições como esta que ”pedra a
pedra” construímos o nosso Moçambique.
Só com uma visão clara, muito labor e tenacidade é possível construir uma história de
sucesso. A vossa obra resulta desses predicados que devem servir de inspiração à vida
de cada um de nós.
Caros irmãos,
O nosso país é um Estado laico, cuja filosofia assenta na separação entre o Estado e
as confissões religiosas. Pese essa laicidade, existe um relacionamento são e frutuoso
entre o Estado e as confissões religiosas, que tem sido um parceiro privilegiado na
implementação das políticas públicas, particularmente na área social.
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Cientes do papel que estas têm desempenhado para a promoção de um clima de paz,
bem-estar espiritual e material dos cidadãos e desenvolvimento económico e social do
país, criamos o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para dedicarse, de forma expressa, também às confissões religiosas, tendo presente a separação
entre o Estado e as confissões religiosas.
A liberdade religiosa pressupõe o respeito pelo direito que cada cidadão tem de professar,
ou não, uma religião.
A convivência entre religiões é um valor que os moçambicanos têm sabido elevar bem
alto com particular destaque para a experiência que os líderes religiosos moçambicanos
têm emprestado aos processos de pacificação do país com resultados bastante positivos.
Não poderíamos desperdiçar esta oportunidade sem endereçar uma palavra de saudação
e reconhecimento ao empenho das lideranças religiosas na busca incansável da Paz.
Minhas senhoras e meus senhores,
A nossa governação incide sobre cinco prioridades consolidadas por três pilares de
suporte. Gostaríamos de atrair a vossa atenção para as duas primeiras prioridades,
particularmente no que se refere à consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania
e o Desenvolvimento do Capital Humano e Social.
A Paz é uma condição e um meio para garantia da estabilidade política, social e
económica. Com a Paz, e em Paz, as nossas energias são encaminhadas para a promoção
do desenvolvimento que nos conduzirá ao bem-estar espiritual e material.
Com a Paz cada um dos cidadãos moçambicanos concentrar-se-á na satisfação das
suas necessidades individuais e colectivas, sem receios de qualquer ordem.
Em Paz, todos estaremos preocupados em fazer mais e melhor para o nosso País e para
o nosso Povo.
O desempenho socio-económico de qualquer nação, depende da qualidade dos seus
quadros.
Essa qualidade é construída e alicerçada em diferentes factores com destaque para a
educação, saúde, provisão de serviços básicos, equidade de género e a protecção dos
grupos sociais mais vulneráveis.
Ao definirmos como segunda prioridade da nossa governação o desenvolvimento
do capital humano, pretendemos que todos os sectores da sociedade moçambicana
invistam naquele que é o seu principal activo: o Homem.
Esse investimento deve conduzir-nos a melhorar o acesso à educação, aos cuidados
de saúde, abastecimento de água, saneamento, habitação, segurança alimentar e
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nutricional, ao conhecimento e aos recursos naturais.
Ao apostarmos na provisão destes serviços básicos, estaremos a criar as condições para
que os moçambicanos adquiram as necessárias competências para serem verdadeiros
responsáveis pela mudança das suas condições de vida e produtores de riqueza para si,
família, comunidade e para o país.
O bem-estar espiritual deve ser complementado pelo bem-estar material e, este último,
só se alcança com trabalho e dedicação.
Caros irmãos,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Moçambique orgulha-se de ser uma Nação com uma enorme diversidade cultural,
linguística, étnica e religiosa, entre outras. As diferenças existentes no nosso País, são
um elemento enriquecedor da nossa cidadania.
Convivendo com as diferenças, aprendemos a respeitar e a valorizar o outro; enriquecemos
a nossa maneira de ser e de estar, sabendo que as diferenças complementam o nosso
tecido social tornando-o mais colorido.
As diferenças, quaisquer que sejam, devem ser vistas como um factor de inclusão, e não
de exclusão. Neste sentido, e tal como o fizemos em ocasiões anteriores, reiteramos o
nosso compromisso de continuar a trabalhar com todas as forças vivas da sociedade
moçambicana por forma a consolidar a Unidade Nacional que só faz sentido enquanto
cobrirmos a bandeira multicolor que a todos identifica e orgulha.
Reverendíssimos prelados,
Caros participantes a esta celebração,
Hoje vivemos um momento ímpar, que nos deu inspiração e a força necessária para
enfrentar os desafios que se aproximam. Como crente que também sou, fui alimentado
pela Palavra do Senhor e sinto-me revigorado.
Não posso, por isso, sair deste Cenáculo sem deixar registada a imensa emoção que
me envolveu ao ouvir os cânticos entoados pelas belas vozes do Coral da Universal e a
oração proferida pelo Bispo João Leite.
A todos vós e, ao Pastor José Guerra, Presidente da Igreja Universal do Reino de Deus,
vão as minhas palavras de apreço e de encorajamento.
Permitam-me que a partir deste nobre pódio, dirija a mensagem de Paz aos
moçambicanos.
Uma mensagem que parte deste espaço santificado, onde a Paz se torna a base da
congregação.
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Deste pódio estamos em contacto com a verdadeira lição de amor e reconciliação.
Este é o momento no nosso País em que a fé colectiva deve vencer o mal e transformar
o ódio e a desconfiança em carinho e confiança mútua.
É esta mesma fé que deve continuamente manter-nos unidos como esta igreja coesa,
solidária e unida.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Prossigam com o excelente trabalho que
vem realizando e que tem iluminado várias vidas.
Continuem a contribuir para a consolidação da Paz em Moçambique e em todo mundo.
A terminar, desejo a todos os crentes e demais convidados, boa saúde e que a Paz
prevaleça em cada um de nós e no nosso país.
Pela atenção dispensada, o meu MUITO OBRIGADO!
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“Prossigam [Igreja Universal
do Reino de Deus] com o
excelente trabalho que vêm
realizando e que tem iluminado
várias vidas. Continuem a
contribuir para a consolidação
da paz em Moçambique e em
todo o mundo”
– Filipe Jacinto Nyusi
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AUDIÊNCIA COM OS BISPOS CATÓLICOS
NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES
DO JUBILEU DOS 75 ANOS DA
ARQUIDIOCESE DE MAPUTO
CIDADE DE MAPUTO, 4 DE SETEMBRO DE 2015

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
recebeu no dia 4 de Setembro de 2015 no seu Gabinete de trabalho, dois
membros da Igreja Católica de Moçambique, nomeadamente, Dom Francisco
Chimoio, Arcebispo de Maputo; e Dom João Carlos, Bispo Auxiliar de Maputo.
O objectivo do encontro era passar em revista as celebrações do Jubileu da
Arquidiocese de Maputo, que teriam lugar no dia 6 de Setembro de 2015 no Estádio
da Machava, bem como a questão da busca da paz para os Moçambicanos.
O encontro iniciou com uma oração, ao que se seguiu uma interacção entre o Chefe de
Estado e aqueles dois Bispos da Igreja Católica. O Presidente da República começou
por agradecer o convite que lhe foi formulado no sentido de marcar presença nas
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referidas celebrações bem como pelas bênçãos de Deus com que têm sido agraciado
ao longo deste tempo.
O Chefe do Estado apontou a peregrinação ao Santuário da Namaacha como um
dos momentos da mobilização religiosa. Saudou a Igreja por incentivar as pessoas
a contribuir para o desenvolvimento do País e apelou para que a Igreja continue
a mobilizar mais pessoas para marcarem uma presença massiva no Estádio da
Machava, de modo a tornar a festa do Jubileu num momento inesquecível na vida da
Igreja.
O Arcebispo Dom Francisco Chimoio explicou que são ao todo 45 paróquias de
Maputo, Inhambane e Gaza mobilizadas para a celebração do dia 6 de Setembro.
O Chefe de Estado informou igualmente aos dois bispos sobre o estágio do diálogo
que estava em curso com a Renamo e pediu aos Bispos, por serem figuras que tem
oportunidade de falar com o Líder da Renamo, no sentido de darem o seu apoio para
a busca da paz para os Moçambicanos. Mais uma vez, saudou o Jubileu e prometeu
enviar o Primeiro-Ministro para o representar na cerimónia de celebração.
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Presidente da República Filipe Nyusi saúda o Arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio

Diálogo do Presidente da República de Moçambique com as confissões religiosas

51

CULTO ANUAL DE ACÇÃO DE GRAÇAS
NA PARÓQUIA DO KHOVO DA IGREJA
PRESBITERIANA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 13 DE SETEMBRO DE 2015

N

o dia 13 de Setembro de 2015, na cidade de Maputo, o Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, acompanhado pela sua esposa, Isaura Nyusi, participou
no culto anual de acção de graças na Paróquia do Khovo da Igreja Presbiteriana
de Moçambique, acedendo ao convite formulado nesse sentido por aquela Igreja.
Participaram ainda no culto o Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos, Joaquim Veríssimo; a Governadora da Cidade de Maputo, Iolanda
Cintura; e o Secretário-Geral do Conselho Cristão de Moçambique, o Reverendo
Marcos Macamo.
O Chefe do Estado foi recebido pelos líderes religiosos daquela congregação,

52

Abraço Fraternal

encabeçados pelo Reverendo Obede Baloi, Presidente do Conselho Sinodal da Igreja
Presbiteriana de Moçambique.
Falando perante os crentes desta congregação cristã e de outras que se juntaram
para o culto de acção de graças, o Chefe do Estado moçambicano explicou que
este é o momento em que a fé colectiva deve vencer o mal e transformar o ódio e a
desconfiança em carinho e confiança mútua.
Na ocasião, o Presidente Filipe Nyusi recordou aos presentes que a história da Igreja
Presbiteriana em Moçambique se confunde com a da libertação do país, porque
foi nessa congregação onde o processo de evangelização e educação sobre o
sentimento nacionalista já existente desabrochou e conduziu alguns moçambicanos
como Eduardo Mondlane, José Sidumo, Zedequias Manganhela e outros a enfrentar
o sistema colonial.
O Presidente da República defendeu por isso que os sacrifícios consentidos nas
longas batalhas travadas contra o colonialismo devem continuar a inspirar o nosso
país enquanto nação na sua diversidade.
Nas palavras do Chefe do Estado, os moçambicanos devem orgulhar-se da sua
diversidade, conscientes de que as diferenças os enriquecem e consolidam a sua
moçambicanidade.
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Referindo-se ao pano de fundo do culto, que levantava a interrogação “O que darei
eu ao Senhor pelos benefícios que tem feito”, o Presidente Filipe Nyusi indicou que a
questão se resume à pergunta a que todos os cidadãos desta pátria são chamados
a responder, todos os dias, nomeadamente sobre a contribuição que cada cidadão
moçambicano pode dar para melhorar a sua vida pessoal e assim contribuir para o
bem-estar de todos.
Por sua vez, o Reverendo Obede Baloi referiu que o culto anual de acção de graças
celebra a gratidão dos crentes pelos dons recebidos de Deus. As oferendas recebidas
dos crentes servirão, deste modo, para alavancar as obras da Igreja Presbiteriana em
Moçambique.
A Igreja Presbiteriana juntou-se também, por esta ocasião, às que vão continuar a
orar para que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, seja iluminado nos seus
esforços para a consolidação da paz no país.

“Aceitamos participar nesta missa de
Acção de Graças, porque reconhecemos e
continuaremos a enaltecer um dos valores
mais nobres que o ser humano é chamado
a cultivar: a gratidão. A gratidão permitenos reconhecer os benefícios que nos foram
concedidos; permite-nos, igualmente,
agradecer os esforços que alguém fez por
nós, às vezes, com muito sacrifício. Esse
reconhecimento chama-nos, igualmente, a
dar sempre o melhor de nós, sem esperar
algo em troca”
– Filipe Jacinto Nyusi
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“Fazemos votos que os valores que inspiram e inspiraram esta Igreja, e pelos quais
muitos se sacrificaram, prevaleçam e sirvam de farol para que todos nós, e as gerações
vindouras, nunca nos desviemos do caminho traçado rumo a uma sociedade mais
justa, mais harmoniosa e mais próspera, onde cada moçambicano se sinta parte da
Nação Moçambicana, e por ela esteja disposto aos maiores sacrifícios”
– Filipe Jacinto Nyusi
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Na ocasião, o Chefe do Estado proferiu o seguinte discurso:
Para começar, ndzikombela a 182 ka tinsimu ta vakriste, verso 6...
“Ndri djula ku fanana na Yesu, Mbilwini yanga, mbilwini yanga; Ndri djula ku fanana na
Yesu, mbilwini yanga”
Khanimambo!
Quero expressar a minha grande satisfação pela oportunidade que me é concedida
de juntar-me mais uma vez aos crentes da Igreja Presbiteriana de Moçambique, neste
momento de Acção de Graças, uma das principais celebrações litúrgicas.
Quero através deste pódio saudar o Povo moçambicano ao longo de todo território
nacional.
Saúdo aos que crêem em Deus e com a vossa permissão dirijo saudação especial aos
irmãos da Arquidiocese de Maputo que celebra este ano o seu Jubileu – 75 anos de
existência.
Caríssimos irmãos!
A 13 de Julho de 2014, durante o Sínodo Pastoral em Chicumbane, na Província de Gaza,
recebemos a bênção desta Comunidade Presbiteriana.
Naquela celebração de Chicumbane eu candidato na altura, dirigi a mensagem de Paz
aos moçambicanos.
Escolhi para iluminar o nosso caminho o livro de Salmo capítulo 34, versículo 14 que
profere “ Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por
alcançá-la.”
Reverendíssimos Pastores,
Caros Irmãos,
Aceitamos participar nesta missa de Acção de Graças, porque reconhecemos e
continuaremos a enaltecer um dos valores mais nobres que o ser humano é chamado a
cultivar: a gratidão.
A gratidão permite-nos reconhecer os benefícios que nos foram concedidos; permitenos, igualmente, agradecer os esforços que alguém fez por nós, às vezes, com muito
sacrifício.
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Esse reconhecimento chama-nos, igualmente, a dar sempre o melhor de nós, sem
esperar algo em troca.
Por isso, queremos saudar o tema escolhido para esta celebração, que tem como base
o Salmo 116:12 e questiona “O que darei ao senhor por todos os benefícios que me tem
feito?”
Este Salmo resume a pergunta que todos nós, cidadãos desta Pátria, somos chamados
a responder todos os dias, ou seja, qual a contribuição que cada cidadão moçambicano
pode dar para melhorar a sua vida pessoal e familiar e, assim, contribuir para o bemestar de todos os moçambicanos e de Moçambique?!
O que cada um de nós pode dar para que haja tranquilidade efectiva em Moçambique?!
Quando a Igreja Presbiteriana de Moçambique foi fundada em 1887, por filhos da
nossa terra, então emigrantes na região do Transval, o que se pretendia não era apenas
evangelizar.
Era sim, através da evangelização incutir nos crentes o amor a si mesmo, ao próximo e
à Deus.
E através deste processo criar oportunidades para que moçambicanos que não falavam
a língua portuguesa tivessem acesso a educação formal que lhes era negada pelas
autoridades coloniais.
Para responder a esse desiderato, a Igreja organizou-se, com ajuda de missionários
suíços, daí a designação Missão Suíça pela qual é conhecida.
Criou programas educacionais na língua tsonga, que contribuíram para suprir as imensas
necessidades educacionais dos cidadãos moçambicanos.
Ao proceder desta forma, a Igreja respondeu aos desafios que a sociedade enfrentava
naquela época.
Com esta contribuição, que parecia singela, a Igreja desenvolveu nos seus crentes
o sentido crítico, permitindo que analisassem o mundo à sua volta, com particular
destaque ao que acontecia no nosso solo pátrio, então sob o jugo colonial.
Foi no contexto do processo de evangelização, associado à educação, que o sentimento
nacionalista já existente, desabrochou por completo conduzindo os moçambicanos
alguns dos quais são filhos desta Igreja, a enfrentar o sistema colonial.
Eduardo Mondlane, arquitecto da nação moçambicana e outros patriotas, como o
pastor Zedequias Manganhela, primeiro presidente do Conselho Sinodal, e o ancião José
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Sidumo, e tantos outros anónimos, sofreram nas mãos do regime colonial e pagaram
com a própria vida pela defesa dos ideais de construção da Nação Moçambicana.
Caríssimos irmãos,
Minhas senhoras e meus senhores,
Este é o momento no nosso País em que a fé colectiva deve vencer o mal e transformar
o ódio e a desconfiança em carinho e confiança mútua.
O nosso país tem várias potencialidades, a mais rica das quais é o seu Povo, na sua
diversidade.
A luta por uma identidade, que foi o mote das batalhas travadas contra o colonialismo,
deve continuar a inspirar-nos enquanto Nação.
Os moçambicanos devem orgulhar-se da sua identidade, e tudo fazer para a preservar,
conscientes de que as nossas diferenças nos tornam mais ricos e consolidam a nossa
moçambicanidade. Como moçambicanos devemos privilegiar todas as acções que visem
cimentar os laços que nos unem como Povo e Nação.
É cimentando a nossa identidade que nos tornaremos sujeitos, e não objectos, da
História.
A construção da nossa identidade envolve pequenos grandes gestos, que reforçam a
convicção de que o nosso futuro depende de nós.
O momento em que vos falo é particularmente feliz, pois realizámos há poucos dias a III
Conferência Nacional Religiosa, em que se debateu o Papel das Confissões Religiosas na
Manutenção da Paz.
As contribuições apresentadas pelas confissões religiosas são válidas e serão objecto da
nossa atenção.
Agradecemos pelo vosso empenho, e contamos com os vossos conselhos e a vossa
colaboração, bem como de todas as forças vivas da sociedade, para juntos continuarmos
a trilhar os caminhos que nos levem à uma verdadeira harmonia social.
Fazemos votos que os valores que inspiram, e inspiraram esta Igreja, e pelos quais
muitos se sacrificaram prevaleçam e sirvam de farol para que todos nós, e as gerações
vindouras, nunca nos desviemos do caminho traçado rumo a uma sociedade mais justa,
mais harmoniosa e mais próspera, onde cada moçambicano se sinta parte da Nação
Moçambicana, e por ela esteja disposto aos maiores sacrifícios.
Caros irmãos,
Permitam-me que termine a minha intervenção como o fiz em Chicumbane, citando o
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livro de Isaías, capitulo 40, versículo 31: “Os que esperam no Senhor renovarão as suas
forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se
fatigarão...” Fim de citação.
Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA POR OCASIÃO DO EID-ULADHA
MAPUTO, 24 DE SETEMBRO DE 2015

O

Chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou aos fiéis da Comunidade
Muçulmana nacional de outros pontos do mundo a mensagem abaixo de
felicitação pela celebração das festas de Eid-Ul-Adha.

Por ocasião da celebração do Eid Ul-Adha, saúdo a Comunidade Muçulmana do Mundo
inteiro e, de forma muito especial, a Comunidade muçulmana Moçambicana, pelo seu
papel na promoção e preservação da Paz.
Esta celebração recorda e perpetua o sacrifício consentido pelo Profeta Ibrahim e marca
o fim do Hajj anual a Meca. Nesta celebração, mais uma vez, testemunhamos com
agrado o movimento altruísta de partilha de amor, do perdão, da tolerância e do diálogo
entre irmãos, materializando o nobre princípio de igualdade de oportunidade.
Este acto de solidariedade deve ser replicado por todos nós, nas nossas famílias e
comunidades porque enaltecem os valores morais da nossa sociedade e consolidam a
unidade nacional rumo ao progresso.
Que no espírito de sacrifício desta celebração reflictamos sobre os valores da Paz, da
Unidade e da Solidariedade. Coloquemos a Paz acima de todo e qualquer outro interesse
individual ou de grupo, cientes de que a estabilidade depende do nosso compromisso
com a Paz.
O Governo que dirijo reitera que vai continuar a trabalhar com as confissões religiosas
para o alcance do objectivo comum, que é o bem-estar do Povo Moçambicano.
Celebremos do Eid Ul-Adha, com alegria, renovando a esperança, o espírito de tolerância
e perdão, para cultivar a Paz e progresso.
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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JUBILEU DE 75 ANOS DA MISSÃO DE
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
DE IMBUHO
DISTRITO DE MUEDA, 3 DE OUTUBRO DE 2015

A

3 de Outubro de 2015, milhares de fiéis católicos celebraram em Mueda, Cabo
Delgado, o Jubileu de 75 anos da Missão de Santa Teresinha do Menino Jesus de
Imbuho, um acto testemunhado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, que regressou assim ao local onde recebeu o baptismo a 16 de Setembro de
1959.
A Paróquia de Imbuho foi pequena para receber milhares de crentes da igreja católica
que para lá se deslocaram para participar nas celebrações das bodas de diamante da
Missão de Santa Teresinha de Menino Jesus de Imbuho.
Participaram na cerimónia a Governadora de Cabo Delgado, Celmira da Silva; o
Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo;
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Ministro da Defesa, Salvador Ntumuke; Dom Luiz Fernando, Bispo da Diocese de
Pemba; Dom Januário Nhangumbe, Bispo Emérito; Baba Abade Plácido Mtunjije,
Missionário Beneditino, deputados da Assembleia da República, catequistas, antigos
alunos da Missão de Imbuho, e representantes de outras confissões religiosas.
A Missão de Imbuho tem um significado muito especial não só para o próprio estadista
moçambicano como também para o povo moçambicano, uma vez
ter sido naquele lugar onde foram formados vários quadros
que participaram na luta de libertação nacional, como
são os casos dos veteranos da luta armada de libertação
“Este espaço faz parte da
minha vida, da dos meus pais
nacional, entre eles, Alberto Chipande, Raimundo
– Que Deus os tenha! – e de
Pachinuapa, Marina Pachinuapa, entre outros.
Depois do acender da vela, seguiu-se uma procissão
de cerca de um quilómetro para o local da celebração
eucarística próximo de onde havia sido construído o
primeiro edifício da missão. Trata-se de um local rodeado
de frondosas mangueiras que dada a sua idade já nem dão
frutos.

muitos outros compatriotas
que vieram de todo o país
para
testemunhar
este
momento de júbilo”
– Filipe Jacinto Nyusi

Dirigindo-se aos presentes, o Chefe do Estado afirmou que era com grande emoção

Presidente da República Filipe Nyusi saúda a população na chegada à Imbuho, acompanhado pelo Padre Valeriano Atirasso
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Presidente da República Filipe Nyusi rebece cumprimentos de boas-vindas de Dom Januário Nhangumbe, Bispo Emérito de Pemba

Presidente Filipe Nyusi durante a celebração eucarística
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que voltava a terra onde nasceu e forjou vários homens cuja trajectória está intrinsecamente
ligada à história da libertação do país do jugo colonial português.
O Presidente Filipe Nyusi reafirmou o seu compromisso de tudo fazer para que a paz
prevaleça no país ao mesmo tempo que convidou a sociedade a estar em uníssono neste
objectivo para o bem da nação.
Por seu turno, o Bispo da Diocese de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, disse na sua
homilia que não há paz sem justiça, apelando à sociedade a pautar por actos que dignificam
o ser humano.

“Esta Paróquia é também um exemplo pelo seu papel na formação do Homem. O seu
percurso testemunha o seu comprometimento para com o capital humano. A Missão de
Imbuho tem a vocação de sucesso confirmado nesta área. Daqui saíram compatriotas
que hoje dão a sua contribuição no processo de desenvolvimento do nosso país”
–Filipe Jacinto Nyusi
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Presidente da República Filipe Nyusi recebe a certidão de baptismo das mãos de Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Pemba
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Presidente da República Filipe Nyusi mostrando a certidão de baptismo aos presentes
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Neste regresso a Imbuho, Sua Excelência o Presidente da República proferiu o
seguinte discurso:
É com imensa satisfação que me associo à comemoração do Jubileu dos 75 Anos da
Missão de Santa Teresinha do Menino Jesus de Imbuho.
Não vamos agradecer o convite porque ao crente não se convida para ouvir a palavra do
Senhor, mas agradecemos a vossa calorosa recepção.
Os cânticos cheios de alegria, os testemunhos de fé e as lindas expressões da nossa rica e
diversificada cultura para celebrar a mensagem do Senhor, transmitem a manifestação
de hospitalidade e solidariedade.
Para mim, este é um momento em que a emoção e a nostalgia se juntam. Tenho receio
de, no tempo que me é reservado, não conseguir transmitir o que me vai na alma.
Este espaço faz parte da minha vida, da dos meus pais - Que Deus os tenha! e de muitos
outros compatriotas que vieram de todo país para testemunhar este momento de júbilo.
A 16 de Setembro de 1959, fui baptizado nesta Paróquia de Santa Teresinha do Menino
Jesus.
Caros Irmãos!
Nesta sublime ocasião em que celebramos o Jubileu desta Missão, quero partilhar
convosco o contributo da mesma para a forja da consciência patriótica da juventude.
São reflexões narradas pelo meu pai e pelos mais velhos, alguns aqui presentes.
Na década sessenta do século passado, esta Missão era um dos poucos espaços onde os
crentes desta paróquia podiam encontrar-se para orar a Deus.
Nesta Missão também havia uma escola onde alguns que se tornaram libertadores
estudaram e ensinaram. Refiro-me por exemplo, à Raimundo Pachinuapa, Alberto
Chipande, Simão Virgílio Minga, Salvador Ntumuke, Lagos Lidimo, Marcelina Chissano,
Simão Lindolondolo, Agostinho Ngomwa e Marina Mangedye (Pachinuapa).
Nos domingos, além da missa dominical normal, havia a chamada segunda missa. Este
era um espaço onde se debatiam assuntos que preocupavam a comunidade.
Foram nessas missas que alguns dos adultos desta comunidade começaram a questionar
como enfrentar o trabalho forçado e a discriminação a que os moçambicanos estavam
sujeitos.
Aqui também se analisava a situação política prevalecente, comparando-a com o
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que ocorria nos países vizinhos, com destaque para Tanganyika, Zanzibar, Quénia e o
Malawi.
Estes debates foram decisivos para incutir nos jovens, e nas comunidades, a consciência
nacionalista.
Alguns dos crentes desta Missão, associaram-se a tantos outros moçambicanos
residentes no Planalto dos Makondes para junto das autoridades coloniais, expor os
problemas que os preocupavam.
Como crentes que eram, fizeram-no de forma pacífica, acreditando que o diálogo era a
ferramenta ideal para o alcance dos seus objectivos.
No dia 16 de Junho de 1960, as autoridades coloniais, ao invés de dialogar, responderam
o pedido massacrando a população.
Portanto, a história da Missão de Imbuho é também a história de heroicidade do Povo
moçambicano.
É a história de homens e mulheres que enfrentaram todas as vicissitudes para nos dar
uma Pátria, uma Bandeira, um Hino.
Foi a visão e a determinação dessa geração que nos deu este Moçambique de que nos
orgulhamos, de que não aceitaremos nunca que alguém divida.
Caros Irmãos,
Tudo temos feito, com actos visíveis, entrega total e de forma descomplexada para que
a paz reine entre nós.
Nas orações que participamos sempre apelamos a Paz em Moçambique. Lamentamos
registar que os esforços que temos empreendido não têm sido compensados com os
resultados que o nosso povo almeja.
Ainda reina o receio de que a intolerância e a impaciência voltem a obstruir o amor e a
solidariedade entre os moçambicanos.
Reina o medo de que o ódio e a ganância pelo poder ou riqueza possam sacrificar a vida
de compatriotas.
Reina nos Moçambicanos, o receio de que a desconfiança e a vingança destruam a nossa
jovem Nação em desenvolvimento.
É momento de reflexão sobre a Paz. É momento de orarmos. É momento de perdoarmos.
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Chamamos toda a sociedade, sem desconfiança e sem exclusão para o nosso projecto
de Paz.
As armas nunca terminaram a guerra. As armas nunca trouxeram a Paz. A guerra ceifa
vidas, destrói infra-estruturas, destrói a natureza.
A confiança traz a esperança, o diálogo devolve a vida. Todos os conflitos terminaram
com diálogo. A intranquilidade não pode ser a forma de vida dos moçambicanos.
Caros irmãos em Cristo,
Esta Paróquia é também um exemplo pelo seu papel na formação do Homem. O seu
percurso testemunha o seu comprometimento para com o capital humano.
Encorajamos a Diocese de Pemba e a Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus de
Imbuho a repensar na introdução dos projectos de formação nesta região.
A Missão de Imbuho tem uma vocação de sucesso confirmado nesta área. Daqui saíram
compatriotas que hoje dão a sua contribuição no processo de desenvolvimento do nosso
país.
Mais uma vez, agradeço esta oportunidade que me foi dada de voltar a reviver parte do
percurso que fez de mim o cidadão que agora sou.
Felicito a todos que com muito empenho tornaram esta obra possível. Faço votos que
continuem a nos inspirar e a nos fortificar, de corpo e alma, para enfrentarmos as
inúmeras batalhas que ainda nos aguardam.
Termino citando a leitura do livro de Baruc, a leitura que esta semana foi predominante
e inspirou a minha deslocação a esta aldeia abençoada de Imbuho: “Felizes os olhos que
vêem o que vós estais vendo! Pois vos digo: Muitos profetas e reis quiseram ver o que vós
estais vendo e não viram; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não ouviram...!
Bem hajam!
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CERIMÓNIAS CENTRAIS DO DIA DA PAZ
CIDADE DE MAPUTO, PRAÇA DA PAZ, 4 DE OUTUBRO DE 2015

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
dirigiu no dia 4 de Outubro de 2015, na Praça da Paz, cidade de Maputo, as
cerimónias centrais de celebração do Dia da Paz em Moçambique, assinalando
a passagem dos 23 anos da assinatura do Acordo Geral de Roma.
O evento que contou com a presença de representantes do Estado e do Governo,
da Sociedade Civil, Sector Privado, foi caracterizado por momentos de cânticos e
orações proferidas por diferentes grupos corais das diferentes confissões religiosas
que marcaram presença no local.
Na mensagem que dirigiu à Nação moçambicana a propósito desta data, o Chefe
do Estado sublinhou que o “Dia 4 de Outubro é a expressão da suprema vontade
dos moçambicanos de viverem em harmonia consigo mesmos e entre si, unidos
e reconciliados na diferença e empenhados na construção da paz em todas as
dimensões através do diálogo, porque a paz é a condição indispensável para o bemestar e felicidade”.
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Na mesma mensagem o Chefe do Estado exorta a todos moçambicanos a assumirem
“a responsabilidade colectiva e individual de zelar por este bem comum que, para
além de mensagens que contribuam para preservar, promover e difundir a cultura da
paz e do diálogo em todas as circunstâncias, o façamos com actos concretos”.
“O Governo reafirma a sua disponibilidade e abertura incondicional para o diálogo
com todas as forças vivas da sociedade para que a paz e reconciliação prevaleçam,
no lugar do medo e da ameaça, bem como no estrito respeito à nossa Lei-mãe, a
Constituição da República de Moçambique”, sublinha a mensagem do Chefe do
Estado.
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Pastor Anastácio Chembeze, da Igreja Metodista Unida em Moçambique

Pastor José Alberto Moiane, Presidente do Conselho Cristão de Moçambique, dirigindo-se aos presentes
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Pastor Vasco Uthui, da Igreja Africana Metodista Episcopal

Padre Francisco Maria, da Igreja Católica, usando da palavra
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Sheik do Conselho Islâmico de Moçambique, no momento em que orava pela paz

Capitão Manuel, da Igreja Exército de Salvação, orando pela paz
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Representante da Comunidade de Sant’Egidio apresentando a mensagem de paz

Bispo José Mabasso, da Igreja Evangélica Luterana, apresentando a mensagem de paz
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Bantwal Subraia Prabhú, da Comunidade Bahá’i de Maputo, orando pela paz

Reverendo Marcos Macamo, Secretário Geral do Conselho Cristão de Moçambique, no uso da palavra
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Shri Nitinkumar, Sacerdote da Comunidade Hindú, orando pela paz

Membros da Comunidade Hindú orando pela paz
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ENCONTRO COM OS PEREGRINOS
MUÇULMANOS À MECCA
CIDADE DE MAPUTO, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 12 DE OUTUBRO DE 2015

N

o dia 12 de Outubro de 2015, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi,
recebeu na Presidência da República, uma saudação do grupo dos peregrinos
moçambicanos que foi a HAJJ, Arábia Saudita.

A saudação iniciou com a intervenção do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais
e Religiosos, seguida da apresentação da Mensagem dos Peregrinos e oferta de água
sagrada e tâmaras.
O Representante dos Peregrinos, Valige Tauabo, começou por saudar a forma
sábia e humilde como o Presidente da República está a dirigir o País, bem como a
transmissão de nobres valores de cidadania e a busca incansável da paz. Referiu que
os peregrinos nacionais estavam de regresso sãos e salvos ao País, depois de cumprir
com as suas obrigações religiosas, e saudou a criação do Ministério da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos.
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O representante dos Peregrinos apontou que um dos problemas que se verificou na
preparação da viagem a HAJJ é o facto de a Embaixada do Reino da Arábia Saudita
situar-se em Lusaka, o que torna a deslocação para aquele ponto da Zâmbia bastante
onerosa para efeitos de obtenção de vistos. Neste sentido, os peregrinos colocaram
três hipóteses:
a) Envidar esforços para que a Embaixada Saudita abra o seu escritório
em Moçambique;
b) Criar condições que possibilitem o uso dos serviços de Pretória durante o
processo de HAJJ, enquanto não se materializa o desejo de abertura de
uma Embaixada Saudita em Moçambique; e
c) Que a Embaixada Saudita envie a sua equipa de trabalho para Maputo
durante o período de aquisição de vistos para HAJJ, de modo a tornar este
processo acessível.
A mensagem felicitou ao Chefe do Estado pelo esforço de enviar anualmente um certo
número de peregrinos para cumprirem com as suas obrigações do HAJJ. Igualmente
felicitou a assistência prestada pela Embaixada de Moçambique na Arábia Saudita.
Antes de terminar, os peregrinos reiteraram a disponibilidade de toda a comunidade
muçulmana na contribuição para o desenvolvimento económico, moral e para a
manutenção da paz. Os peregrinos encorajaram o Chefe do Estado para que não
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desista na busca da paz efectiva para Moçambique e prometeram continuar a orar
para que Deus continue a iluminar e a conceder uma vida longa e repleta de saúde ao
Presidente da República e sua família.
O Chefe do Estado iniciou a sua intervenção agradecendo a honra da saudação.
Afirmou que Moçambique é um país que precisa de tranquilidade e estabilidade,
pois ainda há pessoas sem comida, sem medicamentos, pelo que as orações dos
peregrinos e de todos os moçambicanos irão sempre ajudar.
O Presidente da República apelou para que se continue a viver de forma solidária,
respeitando os valores do humanismo. Neste aspecto, afirmou que juntava-se aos
peregrinos em solidariedade pelos que pereceram no processo. Exortou para que os
peregrinos e os muçulmanos em geral continuem a ajudar na pacificação do país e
louvou todos os esforços que até agora têm sido empreendidos.
O Chefe do Estado indicou que Moçambique caracteriza-se pela coexistência sã entre
as diferentes religiões e neste sentido o País está a se tornar num modelo, o mesmo
tem acontecido nas campanhas de solidariedade como as cheias, etc..
A terminar, o Presidente da República reiterou que continua disponível para o diálogo
para a busca de uma paz autêntica.
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO COM
MUÇULMANOS DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 26 DE OUTUBRO DE 2015

O

Presidente da República, Filipe Nyusi, participou na noite do dia 26 de
Outubro de 2015, na cidade de Maputo, num jantar de confraternização
organizado pelos Muçulmanos oriundos de todas províncias de Moçambique,
nas instalações da Comunidade Mahometana.
O Chefe de Estado fez-se acompanhar neste evento pelo Ministro da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdurremane Lino de Almeida; pela Ministra
na Presidência para Assuntos da Casa Civil, Adelaide Amurane; pela Governadora
da Cidade de Maputo, Iolanda Cintura; pela Chefe da Bancada Parlamentar da
FRELIMO, Margarida Talapa, entre outros.
O encontro reuniu cerca de 1200 pessoas provenientes de todas as províncias do
país. À sua chegada o Presidente da República manteve um encontro restrito com
os representantes da comunidade muçulmana em Moçambique. Depois, no Centro
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Cultural Islâmico da Comunidade Mahometana, o Presidente da República visitou uma
exposição de artesanato, cujas obras foram produzidas pelo Colégio Feminino de Ka Tembe.
No salão principal, o Chefe de Estado acompanhou a apresentação da Mensagem da Comunidade
de Muçulmanos de Moçambique. O Presidente da Comunidade Mahometana, Saleem Ahmed
Abdul Karim, anfitrião do encontro, traçou um breve percurso desta colectividade religiosa
que tem 80 anos de existência. Falou dos contributos de cariz humanitária, que ao longo dos
anos, tem prestado às populações carenciadas, especialmente nos períodos de calamidades
naturais.
O Sheik Aminudin Muhamad, Presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, secundou a
intervenção do Presidente da Comunidade Mahometana, realçando os aspectos do diálogo e
da paz.
Na interacção com aquela comunidade, o Presidente Filipe Nyusi referiu que, “somos um povo
unido. Moçambique é um país que é uma referência mundial na matéria de convívio interreligioso. É muito importante que façamos reflexões sobre a paz e estabilidade no país, todavia,
também temos que olhar para outros problemas, como a educação, saúde, criminalidade,
transporte público e outros”.
O Presidente Filipe Nyusi enalteceu o esforço dos organizadores do encontro em terem levado
ao encontro cidadãos de todo país.

Presidente da República Filipe Nyusi, assiste às actividades culturais na chegada ao Centro Cultural da Comunidade Mahometana
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Presidente da República Filipe Nyusi, acompanhado de Amade Camal, saúda Hassan Makdá, Presidente do Congresso Islâmico de Moçambique

Encontro prévio do Presidente da República Filipe Nyusi, com os líderes das organizações muçulmanas de todo o país, e seus acompanhantes
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Presidente da Comunidade Mahometana, Saleem Ahmed Abdul Karim, a proceder a entrega de oferta ao Presidente da República Filipe Nyusi, na
qualidade de anfitrião do evento
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“Todos juntos podemos contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Este
encontro significa o sentido de união de um país, como um todo. Um convívio de gente
de paz, gente que quer viver em harmonia”
– Filipe Jacinto Nyusi
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Presidente da República Filipe Nyusi, a intervir no jantar com os Muçulmanos de Moçambique.
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AUDIÊNCIA COM OS BISPOS CATÓLICOS
DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL DE
MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 8 DE NOVEMBRO DE 2015

O

Chefe do Estado, Filipe Nyusi, recebeu no dia 8 de Novembro de 2015, na
Presidência da República, os Bispos católicos de Moçambique que o foram
saudar no âmbito da realização da Conferência Episcopal de Moçambique.

Na ocasião, o Presidente Filipe Nyusi mostrou-se disponível a se encontrar com o
líder da Renamo e prometeu tudo fazer para que tal encontro aconteça o mais
cedo possível. No entanto, apontou que estava a enfrentar algumas dificuldades
para manter o contacto com o Líder da RENAMO. Frisou ainda a necessidade de se
desarmar as forças residuais da Renamo para serem enquadradas na Polícia ou nas
Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
Por seu turno, os Bispos deploraram o que chamaram de incoerência do discurso
político “entre o que se faz e o que se diz em prol da paz no país”, e apelaram ao
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Governo de Moçambique e à RENAMO para o abandono absoluto das armas e a
retoma imediata do diálogo eficaz entre as partes, envolvendo outras forças vivas da
sociedade para que Moçambique encontre a paz efectiva e duradoira.
O Arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, que apresentou a Carta Episcopal
ao Chefe do Estado, disse que a Igreja Católica está preocupada com a situação
política que se vive no país.
Respondendo a estas preocupações, o Chefe do Estado disse tratar-se de problemas
que afligem a todos os moçambicanos, e que todos são chamados a tudo fazer para
ultrapassar estes problemas.
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CONCERTO DE NATAL NA NUNCIATURA
APOSTÓLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 23 DE NOVEMBRO DE 2015

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, acompanhado pela
sua esposa, Isaura Nyusi, participou, no dia 23 de Novembro de 2015 na cidade
de Maputo, no Concerto de Natal organizado pela Nunciatura Apostólica de
Moçambique.

No evento, que tinha um rico e acolhedor programa cultural, marcaram presença o próprio
Núncio Apostólico de Moçambique, Dom Edgar Peña Parra, anfitrião da cerimónia; a
Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo; a Vice Ministra
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyeleti Mondlane; o Vice Ministro da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo; a Governadora da Cidade,
Iolanda Cintura; e o Presidente do Concelho Municipal, David Simango.
O Concerto teve lugar nos jardins da sede da Nunciatura, e começou ao entardecer e se
estendeu pela noite, estando a execução das músicas – peças sacras e natalinas – a cargo
dos Arautos do Evangelho.
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Antes da abertura do concerto, Dom Edgar Parra, saudou os convidados, dizendo que
quis organizar o Concerto de Natal com a ideia de começar a preparar e a ambientar,
de alguma maneira, as festas natalícias e do fim do ano 2015.
Dom Edgar usou da oportunidade para agradecer por todas as manifestações de
amizade, fraternidade, estima, e gentileza para com a Nunciatura Apostólica e para
com a sua pessoa, desde a sua chegada a Moçambique. Convidou ainda aos presentes
para rezar pela paz, reconciliação e prosperidade em Moçambique.
Na sua intervenção, o Presidente Filipe Nyusi, começou por agradecer pelo convite
para aquela noite de cultura, tendo referido que rezaria para que o Natal, de facto,
trouxesse, não apenas para o povo moçambicano, mas para todo o mundo, uma
mensagem verdadeira de paz.

Presidente da República Filipe Nyusi, a receber cumprimentos de Dom Francisco Chimoio, Arcebispo de Maputo, acompanhado do Cardeal Dom Júlio Langa, Bispo
Emérito de Xai-Xai e de Dom Lúcio Muandula, Bispo de Xai-Xai
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“Desejo ainda colher esta excelente
ocasião para vos convidar a rezar ao
bom Deus pela paz, pela reconciliação
e pela prosperidade do nosso País,
Moçambique. O Magistério Pontifício
voltou a sublinhar a importância da
Paz para os povos e, ao mesmo tempo,
relembrou as consequências nefastas
da guerra (morte, destruição, danos
económicos e ambientais ingentes,
milhares de crianças sem educação e
tantos mortos inocentes)”
– Dom Edgar Peña Parra
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CULTO NA CAPELA DE LAULANE
DA IGREJA VELHA APOSTÓLICA EM
MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO, 14 DE FEVEREIRO DE 2016

N

a manhã do dia 14 de Fevereiro de 2016, o Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, participou no culto religioso na Capela de Laulane da Igreja
Velha Apostólica em Moçambique.

Acompanhado pela Primeira-Dama, Isaura Nyusi, o Chefe do Estado foi recebido à
sua chegada pelo Amado Apóstolo Jaime Matlombe, acompanhado pela sua esposa,
Amália Matlombe. A comitiva do Chefe de Estado integrava ainda o Vice-Ministro da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo; a Governadora da
Cidade de Maputo, Iolanda Cintura; o Presidente do Conselho Municipal de Maputo,
David Simango, e outros representantes.
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O culto religioso, dirigido especialmente para a educação moral dos jovens fiéis da
Igreja Velha Apostólica em Moçambique, contou com a presença de uma grande
maioria de jovens crentes representando a Província e Cidade de Maputo.
O Presidente Filipe Nyusi sublinhou, durante a sua intervenção, a
importância e o papel das confissões religiosas na preservação
“Falando de amor, e porque hoje é dia
do São Valentim - Dia dos Namorados,
da paz e na construção de uma sociedade assente nos
muitas pessoas a nível mundial
valores da solidariedade, irmandade e respeito pela vida.
Apontou que os esforços para o alcance da paz são uma
prioridade para o seu Governo, pois sem ela é impossível
materializar os projectos da nação.
Dirigindo-se aos crentes desta confissão religiosa, o
Presidente da República destacou a importância de se
buscar nas escrituras bíblicas o entendimento da situação
que o país atravessa.

comemoram esta data oferecendo
jantares românticos, cartões, chocolates,
jóias ou flores, especialmente rosas. Nós
escolhemos este dia para mostrar o apreço
e o amor que temos para convosco e todos
os moçambicanos independentemente
das suas crenças religiosas ou convicções
políticas, participando neste culto de
reconciliação, pedindo a Paz para os
moçambicanos”
– Filipe Jacinto Nyusi
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O Presidente da República destacou, na circunstância, o simbolismo da visita,
que coincidiu com as celebrações do dia 14 de Fevereiro, Dia de São Valentim,
comummente conhecido como o Dia dos Namorados.
Durante o culto, o Apóstolo Jaime Matlombe fez a entrega simbólica da oferta
daquela congregação que consistia em 50 colchões e 100 lençóis, material
destinado aos hospitais Provincial de Xai-Xai e Central de Maputo. O Apóstolo
Matlombe afirmou que a contribuição singela visa aliviar o sofrimento dos doentes,
que têm sido internados em condições difíceis, chegando até a dormir no chão e
sem cobertores. Por sua vez, Filipe Nyusi elogiou o acto e prometeu fazer chegar o
donativo aos respectivos hospitais.
Filipe Nyusi recebeu o voto de confiança desta confissão religiosa, que numa só voz
apelou à paz efectiva e, através de oração, pediu a Deus para que faça cair a chuva
para aliviar a seca que assola, com gravidade, a zona sul do país.
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“A mensagem que foi transmitida pelo Amado Apóstolo durante a sua homilia
mostra o cometimento da Igreja Velha Apostólica na transmissão e promoção
de valores e cultura de amor, paz e respeito ao próximo que são fundamentais
para uma convivência social harmoniosa e o reforço da coesão Nacional”
– Filipe Jacinto Nyusi
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O Presidente Filipe Nyusi proferiu na ocasião o seguinte discurso:
Antes de mais, permitam-me manifestar a nossa profunda satisfação pelo convite que
nos foi formulado e pela oportunidade e privilégio de podermos participar deste importante encontro ecuménico dirigido especialmente para a educação moral dos jovens fiéis
da Igreja Velha Apostólica em Moçambique.
Um dos valores estruturantes do Estado Moçambicano assenta na sua laicidade. A Laicidade do Estado significa, entre outros aspectos, que o Estado reconhece e valoriza
as actividades das confissões religiosas visando promover um clima de entendimento,
tolerância, paz, o reforço da Unidade Nacional, o bem-estar espiritual e material dos
cidadãos e o desenvolvimento económico e social, conforme reza a nossa Constituição
da República.
Caros irmãos,
Sendo esta a nossa primeira oportunidade que interagimos, na qualidade de Presidente
da República, gostaria de exprimir os nossos agradecimentos pela vossa participação e
contribuição nas últimas Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais, postura que fortaleceu a nossa Democracia.
Em especial a Juventude que divulgou e participou activamente no processo da escolha.
Muito obrigado Caríssimos irmãos da Igreja Velha Apostólica de Moçambique, pelo vosso
apoio e pela vossa confiança!
Irmãos!
A mensagem que foi, transmitida pelo Amado Apóstolo durante a sua homilia mostra o
cometimento da igreja Velha Apostólica na transmissão e promoção de valores e cultura
de amor, paz e respeito ao próximo que são fundamentais para uma convivência social
harmoniosa e o reforço da coesão Nacional.
Registámos algumas das passagens bíblicas da liturgia que foi proferida hoje a respeito
destes valores, que são valores do nosso conceito de moçambicanidade e patriotismo,
por isso assumimo-los como parte da mensagem que devemos passar à Juventude de
todo o País.
Em Colossenses Capítulo 3 Versículo 12, diz “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade;”
E os Provérbios Capítulo 10 Versículo 12, referem que “O ódio excita contendas, mas o
amor cobre todos os pecados.” Daí que “...amemo-nos uns aos outros; porque o amor é
de Deus....”.

114

Abraço Fraternal

Falando de amor, e porque hoje é dia do São Valentim - Dia dos Namorados, muitas pessoas a nível mundial comemoram esta data oferecendo jantares românticos, cartões,
chocolates, jóias ou flores, especialmente rosas.
Nós escolhemos este dia para mostrar o apreço e o amor que temos para convosco e
todos os moçambicanos independentemente das suas crenças religiosas ou convicções
políticas, participando neste culto de reconciliação, pedindo a Paz para os moçambicanos.
É desejo do nosso Governo ver todo o cidadão em Moçambique feliz, cantando, encantando e dançando como os jovens que desfilaram nos corais lindos e bem organizados
que tivemos a oportunidade de assistir.
Agradecemos pela vossa valiosa contribuição, na agenda nacional de consolidação de
uma paz efectiva e duradoira.
Para terminar gostaríamos de encorajar o Apóstolo e os demais Oficiantes a continuarem com esta nobre missão de educar a juventude para que persiga o amor, a paz e o
desenvolvimento para o bem-estar de todos nós.
Muito obrigado!
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
REPÚBLICA
POR OCASIÃO
CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA

DA
DA

CIDADE DE MAPUTO, 24 DE MARÇO DE 2016

O

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou no dia 24 de Março
de 2016, uma mensagem de saudação à Comunidade Cristã do Mundo
inteiro e, de forma muito especial, à Comunidade Cristã Moçambicana por
ocasião da celebração da Páscoa. Eis a mensagem na íntegra:
Por ocasião da Semana Pascal, saudamos os cristãos de todo o mundo e, de forma muito
especial, as Comunidades Cristãs Moçambicanas, no País e na Diáspora.
A Páscoa é um dos mais importantes acontecimentos do calendário cristão que celebra
a ressurreição de Jesus Salvador. É um momento em que os Cristãos exaltam valores
nobres como o perdão, a tolerância, a solidariedade e a paz.
Neste processo de introspecção, sacrifício e purificação iniciado na Quaresma,
encorajamos a Comunidade Cristã, e não só, a celebrar a Páscoa como a luz para as
nossas vidas e para os nossos caminhos.
Inspirados no espírito Pascal, cultivemos o amor ao próximo e a reconciliação entre
todos os moçambicanos. Afastemos a vaidade e a violência, vivendo em harmonia e
construindo o projecto de nação de todos nós.
Como Governo, continuamos firmemente empenhados na busca da Paz efectiva, uma
Paz que deve residir no coração de cada um de nós, acima de quaisquer diferenças que
possam existir.
Os Clamores pela Paz do nosso Povo superam o ódio e todos os argumentos que possam
ser evocados para sustentar o seu adiamento.
Que a razão da Páscoa viva em todos nós, fazendo brotar a esperança de que unidos e
em Paz construiremos uma Nação que todos festejamos como uma pertença comum.
Aos cristãos moçambicanos, votos de uma Páscoa Feliz!
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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VIGÍLIA PASCAL NA SÉ CATEDRAL DE
MAPUTO
CIDADE DE MAPUTO, 24 DE MARÇO DE 2016

O

Presidente da República, Filipe Nyusi, participou no dia 24 de Março de 2016
na vigília pascal que decorreu na Sé Catedral de Maputo. O Chefe do Estado,
fazendo-se acompanhar pela Primeira-Dama, Isaura Nyusi, chegou a Sé
Catedral de Maputo por volta das dezoito horas e era aguardado mesmo à entrada
pelo Arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio.

Ao Chefe do Estado foi reservado um lugar em frente ao altar. Uma outra figura
que se juntou aos crentes foi o antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissano,
também na companhia da esposa, Marcelina Chissano.
A vigília pascal, uma celebração cheia de mensagens de reconciliação e sobretudo
de amor ao próximo, foi dirigida por Dom Chimoio. A celebração obedeceu várias
etapas, com destaque para a cerimónia da lavagem dos pés, que simboliza a remissão
dos pecados, pacto de amor, irmandade, paz, e perdão.
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O Presidente Filipe Nyusi e a Primeira-Dama Isaura Nyusi
ouviram atentamente a palavra. Inspirado nesses
valores, o Chefe do Estado apontou que a prioridade
dos moçambicanos é a paz e a concórdia. Igualmente
reconheceu que há moçambicanos que sofrem
como consequência das cheias e da seca mas urge
pôr fim ao clima de instabilidade no país.
A celebração da semana santa é a propósito da
paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E
milhões de crentes no mundo recordam o momento
com gestos de amor entre os seres humanos.

“O grito do povo seja realmente
escutado. Esta escuta exige
realmente o silêncio das armas;
exige realmente um diálogo
eficaz que possa permitir que
vivamos mais uma vez como
conseguimos depois da assinatura
do cessar-fogo e durante 21 anos,
onde podíamos deslocarmo-nos
com facilidade. É isso que nós
queremos”
– Dom Francisco Chimoio
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CERIMÓNIA FÚNEBRE DO ARCEBISPO
EMÉRITO DA BEIRA, DOM JAIME
GONÇALVES
CIDADE DA BEIRA, 9 DE ABRIL DE 2016

O

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, acompanhado pela PrimeiraDama, Isaura Nyusi, participou no dia 9 de Abril de 2016, na cidade da Beira,
província de Sofala, nas cerimónias fúnebres do Arcebispo Emérito, Dom
Jaime Pedro Gonçalves.

Presentes nas cerimónias fúnebres estavam o antigo Presidente de Moçambique
Joaquim Chissano; o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
Isaque Chande; a Governadora da província de Sofala, Helena Taipo; o deputado
pela Assembleia da República Alberto Chipande; o Presidente do Município da
Beira, Daviz Simango; o Presidente do Município de Quelimane, Manuel de Araújo;
o Secretário-Geral da Renamo, Manuel Bissopo; membros da comunidade católica,
familiares, académicos e população em geral.
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A missa, com cânticos e orações, foi dirigida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio
Dalla Zuanna, que destacou o papel de Dom Jaime na formação de sacerdotes e
consolidação da Arquidiocese da Beira.
A família de Dom Jaime Gonçalves recordou na ocasião,
os ensinamentos do Arcebispo Emérito e agradeceu
o apoio recebido dos vários quadrantes do país.
“O Povo moçambicano está de luto. A unidade do
O Presidente Filipe Nyusi enalteceu a vida do
Arcebispo Emérito e afirmou que pretende
dar continuidade à obra de Dom Jaime
Pedro Gonçalves, de modo a manter vivo
o seu legado. Referiu ainda que em vida,
o Arcebispo Emérito o aconselhou a ter
paciência para que os moçambicanos se
reencontrem.

Povo moçambicano reclama a tua morte como obra
de reconciliação e a esperança da paz que tu sempre
procuraste. Incaracterístico da tua sagacidade na
palavra, fluidez no pensamento, perspicácia no
argumento demolidor dos debates que tu mantinhas
sempre a religião, a vida e a cultura do teu povo,
estás aqui perante nós, mas ausente de nós!

A missão que abraçaste, interagiste com a
sociedade, despertando a consciência colectiva dos
moçambicanos para a necessidade de construirmos
uma sociedade de igualdade, justiça, harmonia social,
paz e reconciliação. Queremos ser continuadores da
tua obra e manter vivo o teu legado”
– Filipe Jacinto Nyusi

Dom Jaime Pedro Gonçalves faleceu no dia 6
de Abril de 2016, em decorrência de problemas
de saúde. Nascido a 26 de Novembro de 1938,
no povoado de Barrada, localidade de Nova Sofala,
Distrito do Búzi, Província de Sofala, Dom Jaime
Gonçalves era filho de Pedro Gonçalves e de Luísa Laurinda.
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Dom Jaime Gonçalves foi Bispo diocesano desde 3 de Dezembro de 1976 a 4 de Junho
de 1984, quando foi nomeado para a Arquidiocese de Beira, tendo permanecido ali até
14 de Janeiro de 2012, ao pedir a renúncia, de acordo com o cânon 401, parágrafo 1, do
Código de Direito Canônico, que estabelece a renúncia por idade dos prelados.
Além de influente dirigente da Igreja Católica em Moçambique, Dom
Jaime Gonçalves também teve notabilidade na vida política nacional,
“Por trinta e seis anos como pastor principalmente ao tornar-se um dos mediadores do conflito armado,
trabalhando pela Paz no país, em nome da Conferência Episcopal
inspirou, animou e construiu a Igreja
de Moçambique e do Vaticano, processo que culminou com a
da Beira, animando-a a ser uma igreja
que vive, uma igreja que evangeliza,
assinatura do Acordo Geral de Paz a 4 de Outubro de 1992, em
uma igreja que celebra, uma igreja
Roma.
que serve, como bem recolhido nas
recomendações do Sínodo Diocesano
celebrado em 2005 por firme vontade
de Dom Jaime. Recomendações que são
como um testamento, um legado a nós
fiéis da Igreja da Beira”
– Dom Claudio Dalla Zuanna
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O Arcebispo escreveu a obra “A Paz dos Moçambicanos”, na
qual descreve todo o processo de negociação entre o Governo
e a Renamo.
Dom Jaime Gonçalves foi sepultado no Cemitério da Santa Isabel,
ao lado do Primeiro Bispo da Beira, Dom Soares de Resende.
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O Chefe do Estado apresentou o seguinte elogio fúnebre:
O Povo Moçambicano está de luto! Na madrugada de 06 de Abril de 2016, fomos
colhidos pela notícia do desaparecimento físico de Dom Jaime Pedro Gonçalves, Bispo
Emérito da Beira.
Este triste acontecimento deixa um vazio enorme, não só no seio da Igreja Católica e dos
cristãos, em particular, como também, e principalmente, no seio das vozes que desde a
aurora libertária se ergueram por um Moçambique melhor e pelo bem-estar de todos os
moçambicanos.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Falar de Dom Jaime Gonçalves, é falar de um moçambicano que com fé e persistência
dedicou-se aos estudos e traçou o seu percurso, selando o seu destino como Servidor de
Deus e dos homens.
No prosseguimento das missões que a Igreja lhe foi confiando, Dom Jaime teve a
oportunidade de alargar os seus horizontes e conhecimentos sobre Moçambique.
Na divulgação da fé e da esperança, interagiu com a sociedade, despertando a
consciência colectiva dos moçambicanos para a necessidade de construirmos uma
sociedade de igualdade, justiça, harmonia social e Paz.
A sua postura de homem determinado, corajoso e de fé inabalável jamais sucumbiram
às injustiças do colonialismo, onde interveio sem temer as represálias que poderiam
advir das suas acções.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
No auge dos esforços do Povo Moçambicano para a busca da Paz que estava a ser
espezinhada por um conflito devastador, Dom Jaime Gonçalves, foi um dos Clérigos
chamados a servir de ponte para o alcance desse imperativo dos Moçambicanos.
No cumprimento desse chamamento, entregou-se de corpo e alma ao processo negocial,
investindo toda a sua inteligência e personalidade com frontalidade, perspicácia e
paciência.
Foi com a sua contribuição que, volvidos cerca de dois anos de negociações, os
moçambicanos, com aquele abraço fraternal, comprometeram-se a reconciliar-se,
assinando o Acordo Geral de Paz, a 4 de Outubro de 1992, em Roma.
Alcançada a Paz, e compreendendo que a mesma não significava apenas o calar das
armas, Dom Jaime Gonçalves esteve na concepção de muitos planos de reconstrução
social e económica.

126

Abraço Fraternal

A Paz é um processo contínuo que conjuga a reconciliação, o desenvolvimento, a justiça
social e a concórdia, e cujo alcance não é uma meta final, mas um percurso que evolui
em função das circunstâncias.
Dom Jaime continuou empenhado no processo de consolidação da nossa Paz, erguendo
a sua voz todas as vezes em que esta foi ameaçada. Por isso, podemos afirmar com toda
a convicção que a Paz foi a causa pela qual Dom Jaime lutou até à morte.
Caros concidadãos,
Desapareceu fisicamente um homem mas a sua causa, porque nobre, fica como legado,
e património, de todos os moçambicanos.
Inspiremo-nos no exemplo de Dom Jaime Gonçalves, e de todos os moçambicanos que
vivem, lutam e dão o melhor de si por Moçambique, para melhor perspectivarmos o
papel e a responsabilidade que recai sobre nós de honrarmos os nossos heróis fazendo
de Moçambique um país onde a Paz e a concórdia prevaleçam, apesar das diferenças
existentes.
A terminar queremos deixar inscritas palavras de agradecimento e saudação ao pessoal
da Saúde que ao longo dos últimos meses o assistiu, com muita atenção e carinho.
À família, à Arquidiocese da Beira, à Igreja Católica, ao Governo de Sofala, aos populares
e crentes que sempre o acarinharam vai também o nosso reconhecimento.
Em nome do Governo da República de Moçambique, e em meu próprio nome, gostaria
de endereçar à família de Dom Jaime Gonçalves, à Igreja Católica e a todos os
moçambicanos, em geral, os nossos sentimentos de pesar e a nossa solidariedade.
Descanse em Paz, Dom Jaime Gonçalves!
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CELEBRAÇÃO DO EID-UL-FITRE NA
CIDADE DE NAMPULA
CIDADE DE NAMPULA, 6 DE JULHO DE 2016

O

Chefe do Estado de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, participou nas
cerimónias de celebração do Eid Ul-Fitre na manhã do dia 6 de Julho de 2016,
na cidade de Nampula.

O Eid-Ul-Fitre, que significa “festival de quebra do jejum” é o evento que marca o fim
do mês de jejum do Ramadão, cujo lema no ano de 2016 na cidade de Nampula foi
Unidade, Paz e Tranquilidade.
O Presidente da República que se encontrava de visita a aquela província nortenha
de Moçambique, juntou-se aos milhares de crentes muçulmanos, que lotaram por
completo o Estádio 25 de Setembro naquela cidade.
Juma Cadria, do Conselho Islâmico de Moçambique, disse que celebrar o Eid-Ul-Fitre
com o Chefe do Estado é uma honra sem igual e traduzido num momento histórico
especial para os muçulmanos de toda província de Nampula, em particular, e do país,
em geral.
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A mensagem da comunidade muçulmana saudou a actuação do Governo no que se
refere ao uso do lenço islâmico pelas mulheres muçulmanas nas escolas bem como a
introdução das saias compridas.
O Presidente Filipe Nyusi apelou aos muçulmanos a darem a sua contribuição para
que reine no país a justiça e a paz. O Chefe do Estado disse que depois do tempo
de sacrifício voluntário, os muçulmanos devem reflectir sobre a oportunidade para
todos, de modo que em Moçambique possa reinar a justiça, equidade e bem-estar.
Numa alocução em que a palavra “Paz” polarizou a sua intervenção, o Chefe do Estado
reiterou a necessidade de todos os moçambicanos, independentemente das suas
diferenças religiosas, étnicas, cor da pele, filiação política, suas posses económicas,
se unirem em torno dos esforços de busca da paz.

Chefe do Estado saúda os líderes da Comunidade Muçulmana na chegada ao Estádio 25 de Setembro
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“Peço a todos irmãos aqui presentes
e aos demais, para orarmos pela luz e
a luz é a paz. Peço para orar sempre
contra o crime organizado, sequestros
e raptos de homens, mulheres e crianças
que com o seu sacrifício lutam pelo seu
bem-estar e de suas famílias. Vamos
orar contra a desonestidade dos
homens que pretendem brutalmente
satisfazer as suas ganâncias e
ambições”
- Filipe Jacinto Nyusi
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A mensagem deixada pelo Presidente da República na ocasião foi a seguinte:
Assalamu Aleikum!
Este cumprimento repete-se milhões de vezes por Moçambique diariamente, sem que
ninguém nos obrigue. Este é um bom exemplo de como os crentes moçambicanos que
professam o Islão valorizam a PAZ.
Permitam-me usar esta oportunidade que o Allah, Senhor Omnipotente nos concede,
para saudar a todos irmãos aqui presentes, levando a mensagem da PAZ para todos
moçambicanos em todo o Território Nacional e na Diáspora.
Quando cultivamos a PAZ, somos todos iguais, todos unidos, partilhamos os bons
e maus momentos, construímos desenvolvimento para as nossas famílias, as nossas
comunidades e sociedade.
A PAZ é o maior desiderato Divino, sem o qual os crentes do Islão não podem cumprir a
primeira ordem Divina Ikra que diz aos crentes:
“Adquiram conhecimento antes de me adorarem”.
Caros Irmãos Muçulmanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico!
Acabamos de completar um mês de Jejum de Ramadan. Os crentes voluntariamente
se abstiveram de necessidades fundamentais, para enriquecer o espírito de PAZ,
solidariedade, e de irmandade.
Segundo o Profeta Muhammad, (que a Paz esteja com ele): “Quando o Ramadão
começa, os portões do inferno ficam trancados e os demónios acorrentados”.
O período do Ramadão que atravessamos como nobre sacrifício, significou o tempo de
fechar os caminhos da violência e de ódio, e chamar todos os homens, irmãs e irmãos,
para a reconstrução das nossas vidas.
Foi momento de reflectir sobre as oportunidades para todos de modo que em Moçambique
possa reinar a justiça, equidade social e a razão.
O Ramadão significou como sempre um período de introspecção, de crescimento
espiritual e culto.
Foi um tempo de procura de PAZ e fraternidade, um momento de caridade, e reflexão
profunda. Foi um momento de busca de novos horizontes.
Como dissemos quando nos dirigimos à Comunidade Muçulmana em Maputo e em
Nacala-Porto em 2014, a história narra que o Ramadão iniciou com a revelação do
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Alcorão ao profeta Muhammad na noite Lailut ul-Qadr, a noite do Destino, também
conhecida como a noite do Poder, do Valor, do Decreto, ou de Medidas. Nessa noite, os
Muçulmanos oram ainda mais e renovam a esperança de que Allah lhes dará o que mais
fervorosamente desejam.
Estar em interacção com Allah, tem um grande significado como durante um mês
estiveram, pois ilustra o pacto profundo entre o homem e o bem.
Nós, seres humanos, somos fruto da luz, por isso a expressão: dar à luz quando nasce
uma criança. Temos sempre que ir em busca de mais luz enquanto vivos. Por isso mesmo,
peço a todos os irmãos aqui presentes e demais, para orarmos pela luz, a luz é a PAZ.
Peço aos meus irmãos para orarmos sempre contra o crime organizado, sequestros e
raptos de homens, mulheres e crianças, que com sacrifício lutam para o seu bem-estar
e das suas famílias.
Vamos orar contra a desonestidade de homens que pretendem brutalmente satisfazer
as suas ganâncias e ambições.
A compreensão, a tolerância e o diálogo, são outras virtudes ganhas que contribuem
para a harmonia nas nossas vidas familiares, comunitárias e societárias.
Irmãos muçulmanos!
Nós não somos superiores a Deus, nem aos profetas que exemplificaram a prática da
religião interpretando os livros sagrados.
Nem somos iguais aos Profetas que difundiram o perdão entre os homens. O perdão
sobre os inimigos derrotados na “ Batalha de Badr “ é um grande exemplo do Profeta
Muhamad.
Hoje Celebramos o Ide Ul-Fitre com abertura de espírito para nos perdoarmos, com
solidariedade através das doações que fizemos aos que têm menos posses através do
Zakatul Fitre.
Estimados Irmãos!
Os conflitos empobrecem as famílias, as comunidades e as sociedades no geral. Quando
há um conflito na família todos perdemos.
Os livros sagrados dizem que nenhum ser humano pode ir dormir descansado estando
zangado com outro. O Cur’an diz que nenhum muçulmano pode ficar 3 dias sem falar
com outro por zanga, porque a zanga empobrece-nos.
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Os desafios de carácter político e económico que actualmente vivemos, exigem que
estejamos todos juntos unidos para partilharmos a realidade que o novo tempo e as novas
circunstâncias nos impõem. O maior desafio é a Paz, a condição para o desenvolvimento
deste País.
Estamos aqui em Nampula, para, juntamente com a Comunidade Muçulmana
festejarmos a purificação das almas como diz a Sura 97:1-5. Estamos aqui convosco que
representam a todos os muçulmanos de Moçambique, para celebrar a noite do decreto
que é melhor que mil meses.
Celebrar uma noite que sobre ela descem os Anjos e o Espírito com anuência do Senhor,
para executar todas as suas ordens. Ela é a Paz até ao romper da Aurora.
Desejamos Feliz Ide Ul-Fitre a todos.
Haja PAZ nos nossos corações, União nas nossas Almas.
Barakat Allah – Hali-han-doli-lahi.
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NA SÉ
CATEDRAL DE TETE
CIDADE DE TETE, 6 DE SETEMBRO DE 2016

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
participou no dia 6 de Setembro de 2016, na cidade de Tete, província do mesmo
nome, na celebração eucarística na Sé Catedral daquela cidade.

O Chefe do Estado chegou ao local da celebração eucarística acompanhado pelo
Governador da Província de Tete, Paulo Auade. O Presidente Filipe Nyusi referiu
depois que as leituras efectuadas no decurso da celebração eucarística apelaram à
sociedade para um reforço cada vez maior pela valorização da vida em comunhão e
reconciliação no seio do Povo Moçambicano.
O Chefe do Estado realçou na ocasião que as celebrações de Jubileu dos 75 anos da
Arquidiocese de Maputo que decorriam naquele dia no Estádio da Machava, cidade
de Maputo, revestiam-se de um grande significado não apenas para os crentes da
Igreja Católica mas também para o Povo Moçambicano no seu todo.
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Presidente da República Filipe Nyusi, recebendo hóstia das mãos do Padre Paulo Teia, Pároco da Catedral de Tete
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“Pelo que ouvimos nas leituras, na primeira e na segunda, fomos apelados bem
hoje, para valorizarmos a todos e sobretudo aqueles que mais precisam de carinho
e penso que alimentamos e renovamos as nossas forças para pudermos viver em
comunhão e em reconciliação”
– Filipe Jacinto Nyusi
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA POR OCASIÃO DO EID-ULADHA
MAPUTO, 12 DE SETEMBRO DE 2016

O

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, saudou, através
da mensagem abaixo, aos fiéis da Comunidade Muçulmana pela
comemoração das festas de Eid-Ul-Adha.

Celebra-se hoje, 12 de Setembro, em todo o mundo e em todo o território nacional o
EID-UL-ADHA, uma festividade que marca o fim da peregrinação anual à Meca, onde a
comunidade muçulmana exalta o espírito de sacrifício, compaixão e solidariedade para
com o próximo, sobretudo aos mais necessitados.
Este ano, a festa do EID-UL-ADHA celebra-se numa altura em que a sociedade
moçambicana está empenhada no diálogo para a paz efectiva, conducente à concórdia
e progresso harmonioso de toda a família moçambicana.
O Governo reconhece o papel da comunidade muçulmana que, de forma incansável se
empenha na busca incessante do bem-estar e felicidade de todos os cidadãos. Queremos,
por esta ocasião, reiterar o nosso compromisso de continuar a trabalhar com todas as
confissões religiosas e a sociedade, em geral, para o alcance deste desiderato comum.
Exortamos a todos os fiéis muçulmanos que façam do EID-UL-ADHA, uma oportunidade
para uma reflexão profunda sobre os esforços conjuntos para que nenhum moçambicano
se sinta com o direito de tirar a vida ou infligir sofrimento ao seu compatriota,
independentemente de qualquer pretexto que possa evocar.
Em nome do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, endereçamos os
nossos melhores votos de um feliz EID-UL-ADHA à toda a comunidade muçulmana e à
sociedade, em geral.
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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CONCERTO DE NATAL NA PARÓQUIA
DE SANTO ANTÓNIO DA POLANA
CIDADE DE MAPUTO, 18 DE NOVEMBRO DE 2016

O

Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, participou, na noite do dia 18
de Novembro de 2016, em Maputo, num Concerto de Natal organizado pela
Nunciatura Apostólica em Moçambique na Paróquia de Santo António da

Polana.

“A não violência: um estilo de política para a paz”, mensagem do Papa Francisco
para o 50° Dia Mundial da Paz a ser celebrado dia 1 de Janeiro de 2017, foi o apelo que
abriu o concerto feito pelo Núncio Apostólico, Dom Edgar Peña Parra.
O evento contou com as presenças de diversos ministros e membros do corpo
diplomático acreditados em Moçambique, do Arcebispo de Maputo, Dom Francisco
Chimoio e do Bispo Auxiliar, Dom João Carlos Nunes, para além de alguns bispos
da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), que estiveram reunidos para sua
assembleia anual.
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Dom Edgar lembrou com pesar as vítimas do acidente na comunidade de
Caphiridzangi, na Província de Tete, onde um camião de combustível explodiu
deixando até àquela data mais de 50 mortos e dezenas de feridos.
Em seguida, o Núncio Apostólico recordou a proximidade do encerramento do Jubileu
da Misericórdia e o processo de negociação de paz em Moçambique, convidando a
todos a lerem um trecho da mensagem para o 50° Dia Mundial da Paz.
O Presidente Filipe Nyusi intervindo na ocasião, convidou os cidadãos a usarem
o período do Natal para reflectirem e contribuírem para que os moçambicanos
continuem a ser um povo que conhece os seus interesses, e que sabe o que pretende
alcançar.
O estadista moçambicano afirmou que a primeira oportunidade que tiver de se
encontrar com o líder da Renamo, Afonso Dlakhama, será para selar a necessidade
de pacificar o país.
No Concerto de Natal da Igreja Católica foram apresentados cânticos de louvor a
Deus pelos grupos Edilto’s Choir e Arautos do Evangelho.
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“Não fui convidado a este evento
[Concerto de Natal]. Fui comunicado
porque os cristãos não são convidados
para rezar. A mensagem de
necessidade de paz aqui transmitida
foi tão profunda que todos devem estar
dispostos a difundir”
– Filipe Jacinto Nyusi
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PIQUENIQUE
RECREATIVO
E
DESPORTIVO DE ENCERRAMENTO DO
ANO DA IGREJA VELHA APOSTÓLICA DE
MOÇAMBIQUE NO ESTÁDIO NACIONAL
DO ZIMPETO
CIDADE DE MAPUTO, 20 DE NOVEMBRO DE 2016

S

ua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, marcou presença
no dia 20 de Novembro de 2016 no piquenique recreativo e desportivo da
Igreja Velha Apostólica de Moçambique que se realizou no Estádio Nacional do
Zimpeto, e que marca o encerramento do ano naquela congregação religiosa.
O Amado Apóstolo Jaime César Matlombe, da Igreja Velha Apostólica de
Moçambique, acompanhado pela sua esposa, Amália Matlombe, aguardavam
o Chefe de Estado à sua chegada ao local do convívio. A delegação presidencial
incluía o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaque Chande;
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a Governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura; O Ministro da Agricultura e Segurança
Alimentar, José Pacheco; o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, quadros
da Presidência da República e de outras instituições do Estado.
Dirigindo-se aos crentes presentes no estádio, o Chefe do Estado disse que as confissões
religiosas têm vindo a se mostrar parceiros fiéis na construção do país, pelo que, a laicidade do
Estado jamais constituiu um obstáculo para as relações entre o Estado e as Igrejas existentes
em Moçambique.
O estadista moçambicano explicou que a construção do país possui um princípio inclusivo que
confere a cada um a liberdade de professar ou não uma religião. Neste sentido, o Presidente
Nyusi elucidou que a criação do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
assenta no acolhimento que o país tem para com as diversas confissões religiosas.
Falando sobre a paz, o Presidente da República lamentou os efeitos dos ataques armados que
afectam com gravidade o sector de educação, que foi afectado pela instabilidade políticomilitar, sobretudo na região centro do país. O Chefe do Estado, que apelou aos “promotores
da instabilidade que se vive no país para que calem as armas e coloquem a sua inteligência
para a produção de riqueza e de desenvolvimento do país”.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO POR
OCASIÃO DO 50º DIA MUNDIAL DA PAZ
VATICANO, 12 DE ZEMBRO DE 2016
No dia 8 de Dezembro de 2016, quinta-feira, o Papa Francisco assinava a Mensagem
por ocasião do 50º Dia Mundial da Paz que iria se assinalar no dia 1 de Janeiro de
2017. Essa mensagem foi divulgada na segunda-feira, dia 12 de Dezembro de 2016,
pela Sala de Imprensa da Santa Sé, para todo o mundo.
O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, foi um dos estadistas
que recebeu a mensagem do Santo Padre.
O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado
no primeiro dia do novo ano. Foi escolhido o dia 1 de Janeiro, Dia da Solenidade de
Santa Maria Mãe de Deus, pois como primeiro dia do ano ele aponta o caminho da
vida humana para o futuro, com o mesmo fim em mãos: a paz.
Assim, o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 50º Dia Mundial da Paz de 2017
é “A não-violência: estilo de uma política para a paz”.
Apesar do Papa fazer uma declaração relevante para a Igreja Católica neste dia, a
data destina-se a uma celebração universal da paz, estando aberta a homens e a
mulheres de todas as religiões. Eis a mensagem do Papa Francisco:
MENSAGEM DO SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA A CELEBRAÇÃO DO
50º DIA MUNDIAL DA PAZ
1° DE JANEIRO DE 2017
A não-violência: estilo de uma política para a paz
1. No início deste novo ano, formulo sinceros votos de paz aos povos e nações do
mundo inteiro, aos chefes de Estado e de governo, bem como aos responsáveis das
Comunidades Religiosas e das várias expressões da sociedade civil. Almejo paz a todo o
homem, mulher, menino e menina, e rezo para que a imagem e semelhança de Deus em
cada pessoa nos permitam reconhecer-nos mutuamente como dons sagrados com uma
dignidade imensa. Sobretudo nas situações de conflito, respeitemos esta «dignidade
mais profunda» e façamos da não-violência activa o nosso estilo de vida.
Esta é a Mensagem para o 50º Dia Mundial da Paz. Na primeira, o Beato Papa Paulo
VI dirigiu-se a todos os povos – e não só aos católicos – com palavras inequívocas:
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«Finalmente resulta, de forma claríssima, que a paz é a única e verdadeira linha do
progresso humano (não as tensões de nacionalismos ambiciosos, nem as conquistas
violentas, nem as repressões geradoras duma falsa ordem civil)». Advertia contra o
«perigo de crer que as controvérsias internacionais não se possam resolver pelas vias da
razão, isto é, das negociações baseadas no direito, na justiça, na equidade, mas apenas
pelas vias dissuasivas e devastadoras». Ao contrário, citando a Pacem in terris do seu
antecessor São João XXIII, exaltava «o sentido e o amor da paz baseada na verdade,
na justiça, na liberdade, no amor». É impressionante a actualidade destas palavras, não
menos importantes e prementes hoje do que há cinquenta anos.
Nesta ocasião, desejo deter-me na não-violência como estilo duma política de paz, e
peço a Deus que nos ajude, a todos nós, a inspirar na não-violência as profundezas dos
nossos sentimentos e valores pessoais. Sejam a caridade e a não-violência a guiar o modo
como nos tratamos uns aos outros nas relações interpessoais, sociais e internacionais.
Quando sabem resistir à tentação da vingança, as vítimas da violência podem ser os
protagonistas mais credíveis de processos não-violentos de construção da paz. Desde o
nível local e diário até ao nível da ordem mundial, possa a não-violência tornar-se o estilo
característico das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, das nossas acções, da
política em todas as suas formas.
Um mundo dilacerado
2. Enquanto o século passado foi arrasado por duas guerras mundiais devastadoras,
conheceu a ameaça da guerra nuclear e um grande número de outros conflitos, hoje,
infelizmente, encontramo-nos a braços com uma terrível guerra mundial aos pedaços.
Não é fácil saber se o mundo de hoje seja mais ou menos violento que o de ontem, nem
se os meios modernos de comunicação e a mobilidade que caracteriza a nossa época nos
tornem mais conscientes da violência ou mais rendidos a ela.
Seja como for, esta violência que se exerce «aos pedaços», de maneiras diferentes e
a variados níveis, provoca enormes sofrimentos de que estamos bem cientes: guerras
em diferentes países e continentes; terrorismo, criminalidade e ataques armados
imprevisíveis; os abusos sofridos pelos migrantes e as vítimas de tráfico humano; a
devastação ambiental. E para quê? Porventura a violência permite alcançar objectivos
de valor duradouro? Tudo aquilo que obtém não é, antes, desencadear represálias e
espirais de conflitos letais que beneficiam apenas a poucos «senhores da guerra»?
A violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com
a violência leva, na melhor das hipóteses, a migrações forçadas e a atrozes sofrimentos,
porque grandes quantidades de recursos são destinadas a fins militares e subtraídas às
exigências do dia-a-dia dos jovens, das famílias em dificuldade, dos idosos, dos doentes,
da grande maioria dos habitantes da terra. No pior dos casos, pode levar à morte física e
espiritual de muitos, se não mesmo de todos.
A Boa Nova
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3. O próprio Jesus viveu em tempos de violência. Ensinou que o verdadeiro campo de
batalha, onde se defrontam a violência e a paz, é o coração humano: «Porque é do interior
do coração dos homens que saem os maus pensamentos» (Marcos 7, 21). Mas, perante
esta realidade, a resposta que oferece a mensagem de Cristo é radicalmente positiva:
Ele pregou incansavelmente o amor incondicional de Deus, que acolhe e perdoa, e
ensinou os seus discípulos a amar os inimigos (cf. Mateus 5, 44) e a oferecer a outra face
(cf. Mateus 5, 39). Quando impediu, aqueles que acusavam a adúltera, de a lapidar (cf.
João 8, 1-11) e na noite antes de morrer, quando disse a Pedro para repor a espada na
bainha (cf. Mateus 26, 52), Jesus traçou o caminho da não-violência que Ele percorreu até
ao fim, até à cruz, tendo assim estabelecido a paz e destruído a hostilidade (cf. Efésios
2, 14-16). Por isso, quem acolhe a Boa Nova de Jesus, sabe reconhecer a violência que
carrega dentro de si e deixa-se curar pela misericórdia de Deus, tornando-se assim, por
sua vez, instrumento de reconciliação, como exortava São Francisco de Assis: «A paz que
anunciais com os lábios, conservai-a ainda mais abundante nos vossos corações».
Hoje, ser verdadeiro discípulo de Jesus significa aderir também à sua proposta de nãoviolência. Esta, como afirmou o meu predecessor Bento XVI, «é realista pois considera
que no mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça e, portanto, não se
pode superar esta situação, excepto se lhe contrapuser algo mais de amor, algo mais
de bondade. Este “algo mais” vem de Deus». E acrescentava sem hesitação: «a nãoviolência para os cristãos não é um mero comportamento táctico, mas um modo de ser da
pessoa, uma atitude de quem está tão convicto do amor de Deus e do seu poder que não
tem medo de enfrentar o mal somente com as armas do amor e da verdade. O amor ao
inimigo constitui o núcleo da “revolução cristã”». A página evangélica – amai os vossos
inimigos (cf. Lucas 6, 27) – é, justamente, considerada «a magna carta da não-violência
cristã»: esta não consiste «em render-se ao mal (...), mas em responder ao mal com o
bem (cf. Romanos 12, 17-21), quebrando dessa forma a corrente da injustiça».
Mais poderosa que a violência
4. Por vezes, entende-se a não-violência como rendição, negligência e passividade, mas,
na realidade, não é isso. Quando a Madre Teresa recebeu o Prémio Nobel da Paz em
1979, declarou claramente qual era a sua ideia de não-violência activa: «Na nossa família,
não temos necessidade de bombas e de armas, não precisamos de destruir para edificar a
paz, mas apenas de estar juntos, de nos amarmos uns aos outros (...). E poderemos superar
todo o mal que há no mundo». Com efeito, a força das armas é enganadora. «Enquanto
os traficantes de armas fazem o seu trabalho, há pobres pacificadores que, só para ajudar
uma pessoa, outra e outra, dão a vida»; para estes obreiros da paz, a Madre Teresa é
«um símbolo, um ícone dos nossos tempos». No passado mês de Setembro, tive a grande
alegria de a proclamar Santa. Elogiei a sua disponibilidade para com todos «através
do acolhimento e da defesa da vida humana, a dos nascituros e a dos abandonados e
descartados. (...) Inclinou-se sobre as pessoas indefesas, deixadas moribundas à beira da
estrada, reconhecendo a dignidade que Deus lhes dera; fez ouvir a sua voz aos poderosos
da terra, para que reconhecessem a sua culpa diante dos crimes – diante dos crimes! –
da pobreza criada por eles mesmos». Como resposta, a sua missão – e nisto representa
milhares, antes, milhões de pessoas – é ir ao encontro das vítimas com generosidade e
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dedicação, tocando e vendando cada corpo ferido, curando cada vida dilacerada.
A não-violência, praticada com decisão e coerência, produziu resultados impressionantes.
Os sucessos alcançados por Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan, na libertação
da Índia, e por Martin Luther King Jr contra a discriminação racial nunca serão
esquecidos. As mulheres, em particular, são muitas vezes líderes de não-violência, como,
por exemplo, Leymah Gbowee e milhares de mulheres liberianas, que organizaram
encontros de oração e protesto não-violento (pray-ins), obtendo negociações de alto
nível para a conclusão da segunda guerra civil na Libéria.
E não podemos esquecer também aquela década epocal que terminou com a queda
dos regimes comunistas na Europa. As comunidades cristãs deram a sua contribuição
através da oração insistente e a acção corajosa. Especial influência exerceu São João
Paulo II, com o seu ministério e magistério. Reflectindo sobre os acontecimentos de
1989, na Encíclica Centesimus annus (1991), o meu predecessor fazia ressaltar como
uma mudança epocal na vida dos povos, nações e Estados se realizara «através de uma
luta pacífica que lançou mão apenas das armas da verdade e da justiça». Este percurso
de transição política para a paz foi possível, em parte, «pelo empenho não-violento
de homens que sempre se recusaram a ceder ao poder da força e, ao mesmo tempo,
souberam encontrar aqui e ali formas eficazes para dar testemunho da verdade». E
concluía: «Que os seres humanos aprendam a lutar pela justiça sem violência, renunciando
tanto à luta de classes nas controvérsias internas, como à guerra nas internacionais».
A Igreja comprometeu-se na implementação de estratégias não-violentas para promover
a paz em muitos países solicitando, inclusive aos intervenientes mais violentos, esforços
para construir uma paz justa e duradoura.
Este compromisso a favor das vítimas da injustiça e da violência não é um património
exclusivo da Igreja Católica, mas pertence a muitas tradições religiosas, para quem «a
compaixão e a não-violência são essenciais e indicam o caminho da vida». Reitero-o aqui
sem hesitação: «nenhuma religião é terrorista». A violência é uma profanação do nome
de Deus. Nunca nos cansemos de repetir: «jamais o nome de Deus pode justificar a
violência. Só a paz é santa. Só a paz é santa, não a guerra».
A raiz doméstica duma política não-violenta
5. Se a origem donde brota a violência é o coração humano, então é fundamental
começar por percorrer a senda da não-violência dentro da família. É uma componente
daquela alegria do amor que apresentei na Exortação Apostólica Amoris laetitia, em
Março passado, concluindo dois anos de reflexão por parte da Igreja sobre o matrimónio
e a família. Esta constitui o cadinho indispensável no qual cônjuges, pais e filhos, irmãos
e irmãs aprendem a comunicar e a cuidar uns dos outros desinteressadamente e onde os
atritos, ou mesmo os conflitos, devem ser superados, não pela força, mas com o diálogo,
o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão. A partir da família, a
alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando para toda a sociedade. Aliás, uma
ética de fraternidade e coexistência pacífica entre as pessoas e entre os povos não se pode
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basear na lógica do medo, da violência e do fechamento, mas na responsabilidade, no
respeito e no diálogo sincero. Neste sentido, lanço um apelo a favor do desarmamento,
bem como da proibição e abolição das armas nucleares: a dissuasão nuclear e a ameaça
duma segura destruição recíproca não podem fundamentar este tipo de ética. Com
igual urgência, suplico que cessem a violência doméstica e os abusos sobre mulheres e
crianças.
O Jubileu da Misericórdia, que terminou em Novembro passado, foi um convite a olhar
para as profundezas do nosso coração e a deixar entrar nele a misericórdia de Deus. O
ano jubilar fez-nos tomar consciência de como são numerosos e variados os indivíduos
e os grupos sociais que são tratados com indiferença, que são vítimas de injustiça e
sofrem violência. Fazem parte da nossa «família», são nossos irmãos e irmãs. Por isso,
as políticas de não-violência devem começar dentro das paredes de casa para, depois,
se difundir por toda a família humana. «O exemplo de Santa Teresa de Lisieux convida-nos
a pôr em prática o pequeno caminho do amor, a não perder a oportunidade duma palavra
gentil, dum sorriso, de qualquer pequeno gesto que semeie paz e amizade. Uma ecologia
integral é feita também de simples gestos quotidianos, pelos quais quebramos a lógica da
violência, da exploração, do egoísmo».
O meu convite
6. A construção da paz por meio da não-violência activa é um elemento necessário e
coerente com os esforços contínuos da Igreja para limitar o uso da força através das
normas morais, mediante a sua participação nos trabalhos das instituições internacionais
e graças à competente contribuição de muitos cristãos para a elaboração da legislação a
todos os níveis. O próprio Jesus nos oferece um «manual» desta estratégia de construção
da paz no chamado Sermão da Montanha. As oito Bem-aventuranças (cf. Mateus 5, 3-10)
traçam o perfil da pessoa que podemos definir feliz, boa e autêntica. Felizes os mansos
– diz Jesus –, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os que têm fome
e sede de justiça.
Este é um programa e um desafio também para os líderes políticos e religiosos, para os
responsáveis das instituições internacionais e os dirigentes das empresas e dos meios
de comunicação social de todo o mundo: aplicar as Bem-aventuranças na forma como
exercem as suas responsabilidades. É um desafio a construir a sociedade, a comunidade
ou a empresa de que são responsáveis com o estilo dos obreiros da paz; a dar provas de
misericórdia, recusando-se a descartar as pessoas, danificar o meio ambiente e querer
vencer a todo o custo. Isto requer a disponibilidade para «suportar o conflito, resolvê-lo e
transformá-lo no elo de ligação de um novo processo». Agir desta forma significa escolher
a solidariedade como estilo para fazer a história e construir a amizade social. A nãoviolência activa é uma forma de mostrar que a unidade é, verdadeiramente, mais forte
e fecunda do que o conflito. No mundo, tudo está intimamente ligado. Claro, é possível
que as diferenças gerem atritos: enfrentemo-los de forma construtiva e não-violenta, de
modo que «as tensões e os opostos [possam] alcançar uma unidade multifacetada que gera
nova vida», conservando «as preciosas potencialidades das polaridades em contraste».
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Asseguro que a Igreja Católica acompanhará toda a tentativa de construir a paz inclusive
através da não-violência activa e criativa. No dia 1 de Janeiro de 2017, nasce o novo
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que ajudará a Igreja a
promover, de modo cada vez mais eficaz, «os bens incomensuráveis da justiça, da paz e
da salvaguarda da criação» e da solicitude pelos migrantes, «os necessitados, os doentes
e os excluídos, os marginalizados e as vítimas dos conflitos armados e das catástrofes
naturais, os reclusos, os desempregados e as vítimas de toda e qualquer forma de escravidão
e de tortura». Toda a acção nesta linha, ainda que modesta, contribui para construir um
mundo livre da violência, o primeiro passo para a justiça e a paz.
Em conclusão
7. Como é tradição, assino esta Mensagem no dia 8 de Dezembro, festa da Imaculada
Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora é a Rainha da Paz. No
nascimento do seu Filho, os anjos glorificavam a Deus e almejavam paz na terra aos
homens e mulheres de boa vontade (cf. Lucas 2, 14). Peçamos à Virgem Maria que nos
sirva de guia.
«Todos desejamos a paz; muitas pessoas a constroem todos os dias com pequenos
gestos; muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade de tantas tentativas
para a construir». No ano de 2017, comprometamo-nos, através da oração e da acção,
a tornar-nos pessoas que baniram dos seus corações, palavras e gestos a violência, e a
construir comunidades não-violentas, que cuidem da casa comum. «Nada é impossível,
se nos dirigimos a Deus na oração. Todos podem ser artesãos de paz».
Vaticano, 8 de Dezembro de 2016
Francisco

Diálogo do Presidente da República de Moçambique com as confissões religiosas

157

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA PELA PASSAGEM DO DIA DA
FAMÍLIA
CIDADE DE MAPUTO, 25 DE DEZEMBRO DE 2016
Por ocasião da celebração do Dia da Família e do Natal, Sua Excelência Filipe
Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, dirigiu uma mensagem
de saudação à Comunidade Cristã do Mundo inteiro e, de forma muito especial, à
Comunidade Cristã Moçambicana.
Celebramos, hoje, 25 de Dezembro, mais um dia da família que junto da comunidade
cristã assinala o Natal - o dia de nascimento de Jesus Cristo!
Nesta data de grande significado para a Comunidade Cristã do mundo inteiro, e não
só, são exaltados valores como o perdão, a reconciliação, o humanismo e o amor ao
próximo em prol de um mundo mais seguro, pacífico e harmonioso.
Estes são valores cuja nobreza transcende a Comunidade Cristã, devendo tocar nos
corações de todos os moçambicanos, sem distinção, nutrindo a nossa união e coesão
como fundamentos para a paz plena, sobretudo a paz interior de cada um de nós, nas
nossas famílias, na sociedade e na plenitude da nossa Nação.
Por isso, renovemos o nosso engajamento e determinação de concretizar a visão e o
anseio colectivo, por uma Paz efectiva e o bem-estar social e económico.
Reiteramos o nosso apelo de fazer da época 2016/1017, um ano em que a agricultura
deverá tirar os moçambicanos da fome e da subnutrição.
Celebremos o Dia como Grande Família Moçambicana com o sentimento do renascer da
esperança triunfante dos nossos sonhos ancorada na Firmeza, Unidade, Trabalho Árduo
e na Paz.
A todos os moçambicanos, no país e no estrangeiro, aos estrangeiros no nosso país, bem
como à comunidade cristã do mundo inteiro, endereço, em nome do meu Governo e no
meu próprio, FELIZ NATAL e um Novo Ano cheio de realizações!
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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MENSAGEM DE AGRADECIMENTO AO PAPA
FRANCISCO PELA MENSAGEM DA PAZ
MAPUTO, 11 DE JANEIRO DE 2017
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou no dia 11 de Janeiro de 2017,
uma mensagem de agradecimento pela mensagem recebida do Papa Francisco, relativa
ao 50º dia Mundial da Paz.
A mensagem recebida do Santo Padre destaca que a construção da paz sem violência está
alinhada com a visão da Igreja Católica, que é limitar o uso da força, através das normas
morais. A não-violência activa é, na visão do líder da Igreja Católica, uma forma de mostrar
que a unidade é mais forte e fecunda do que o conflito.
O Papa Francisco renovou ainda o compromisso da Igreja Católica de, no presente ano,
empenhar-se, através da acção e oração, em levar as pessoas a banirem palavras e gestos
de violência dos seus corações e construírem comunidades pacíficas.
O Chefe do Estado endereçou a seguinte mensagem de agradecimento:
Vossa Santidade,
É com muita alegria e renovada esperança de um mundo mais pacífico que em nome do Povo e
do Governo da República de Moçambique, e no meu próprio, manifesto a nossa mais profunda
gratidão por partilhar connosco a Vossa mensagem por ocasião do Quinquagésimo Dia Mundial
da Paz.
São muitos os ensinamentos contidos na mensagem de Vossa Santidade para o indivíduo, a
sociedade, a Nação e para o Estado. Identificamo-nos com a mensagem porque acreditamos que
a Paz é uma construção social que parte do íntimo de cada um de nós. A paz deve ser construída
por razões e caminhos correctos para que os seus alicerces sejam firmes.
O Povo Moçambicano conhece o valor da paz porque já experimentou o drama da sua ausência
e desfrutou dos benefícios da paz, por longos 22 anos. Hoje, infelizmente, vemo-nos desafiados
a resgatar uma Paz efectiva. Por mais tortuosos que sejam os seus caminhos, perseveraremos,
porque estamos conscientes que só com a Paz teremos solução para os nossos problemas.
Estamos ansiosos em ter uma oportunidade para, com Vossa Santidade, desenvolvermos este e
outros temas que retratam a actual conjuntura internacional.
Queira aceitar, Santo Padre, os protestos da minha mais elevada consideração e estima, bem
como sinceros votos de muita saúde e sucessos na sua missão Cristã.
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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MENSAGEM
REPÚBLICA
QUARESMA

DO PRESIDENTE
POR
OCASIÃO

DA
DA

CIDADE DE MAPUTO, 1 DE MARÇO DE 2017
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou no dia 1 de Março de 2017,
uma mensagem aos cristãos pelo início do período de Quaresma. Eis a mensagem:
Inicia, hoje, Quarta-Feira de Cinzas, para os cristãos de todo o mundo, a Quaresma. Este é
um momento de reflexão profunda sobre os valores e princípios do cristianismo. É também
um período de expiação e purificação do corpo e da alma como templos de exaltação da fé.
Em nome do Governo da República de Moçambique e em meu próprio nome, desejo à
Comunidade Cristã Moçambicana e aos Cristãos do mundo inteiro uma Quaresma serena.
Que os valores fundamentais do Cristianismo como o amor ao próximo, o perdão,
a reconciliação e a Paz transcendam o domínio religioso para se constituírem em
valores orientadores da sociedade moçambicana, porque comungados por todos nós,
independentemente das nossas diferenças religiosas e de outra índole.
Que em todo o período de sofrimento e sacrifício replicados na Quaresma prevaleça tal,
como a fé religiosa, a esperança e a certeza de que nós Moçambicanos, somos capazes de
cultivar a paz entre nós, afastando do nosso seio todos os elementos capazes de minar a
nossa convivência, sã, harmoniosa e pacífica.
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique

162

Abraço Fraternal

Diálogo do Presidente da República de Moçambique com as confissões religiosas

163

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA POR OCASIÃO DA PÁSCOA
CIDADE DE MAPUTO, 13 DE ABRIL DE 2017
Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, endereçou no dia
13 de Abril de 2017, uma mensagem aos cristãos pela celebração da Páscoa. Eis a
mensagem:
Compatriotas,
Por ocasião da celebração da Páscoa, com distinta honra e alegria, saúdo, em nome do
Povo e do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, a Comunidade Cristã
moçambicana e do mundo inteiro.
Esta celebração ocorre numa altura em que a sociedade moçambicana caminha, a passos
largos, rumo ao estabelecimento de consensos conducentes a um convívio harmonioso e de
concórdia, decorrente do diálogo em curso, para paz efectiva.
Adicionalmente, tivemos uma época produtiva onde o Senhor nos acompanhou, os
moçambicanos corresponderam com o trabalho árduo e nós agradecemos.
Acreditamos que a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo, o ponto mais alto da fé
cristã simbolizada pela Páscoa, seja o reavivar da esperança na Humanidade e nos valores
humanistas que a sustentam, como o amor, o perdão, a solidariedade, a harmonia e a paz.
A nossa fé deve ser o alento, a força e determinação interiores que alimentam a nossa
esperança, por um porvir radiante mesmo em momentos em que os nossos caminhos se
mostrem sinuosos ou as nossas capacidades não estejam no seu melhor.
Nesta Páscoa, queremos transmitir, reiteradamente, a nossa mensagem de compromisso
com a Paz e esperança a todos os nossos compatriotas. Queremos, igualmente, fazer ecoar
a nossa convicção de que unidos na diferença mas no mesmo propósito podemos, com
muito trabalho, construir um país de bem-estar para todos.
Votos de uma Feliz Páscoa!
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA POR OCASIÃO DO EID-ULFILTR
MAPUTO, 25 DE JUNHO DE 2017

S

ua Excelência o Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto
Nyusi, dirigiu uma saudação à Comunidade Muçulmana nacional e de outros
quadrantes do mundo, pela celebração das festas de Eid-Ul-Filtr.

É com muita alegria que em nome do Governo da República de Moçambique e no meu
próprio, endereço as calorosas felicitações à Comunidade Muçulmana pela celebração
do Eid-Ul-Fitr.
O Ramadão que hoje termina foi um período de intensa actividade espiritual introspectiva
no qual foram exaltados a solidariedade e o amor ao próximo, ideais e valores cultivados
e partilhados na nossa tradição, porque contribuem para a criação do bem-estar e da
harmonia social.
Neste dia de festa, gostaríamos de endereçar merecidos elogios ao Povo Moçambicano,
em geral, pelo respeito, tolerância e solidariedade, sobretudo a convivência religiosa
sadia, que nos tem caracterizado em todos os momentos.
Esta é uma postura que revela a força dos laços que nos unem como Moçambicanos
e a riqueza da nossa diversidade. Mostram, igualmente, como unidos à volta de um
objectivo comum somos capazes de superar grandes obstáculos e valorizar a nossa
moçambicanidade.
O país enfrenta grandes desafios que exigem uma inabalável crença em nós mesmos e
na nossa capacidade colectiva de construirmos o país melhor com que sonhamos. Por
isso, na celebração de mais um aniversário da nossa independência, que se aproxima,
devemos de mãos dadas olhar para o nosso passado comum e perspectivarmos o que
a grandeza da unidade e da coesão podem fazer para a nossa paz, harmonia social e
progresso.
A todos os nossos compatriotas muçulmanos e aos muçulmanos do mundo inteiro
desejamos festas felizes!
Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique
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CELEBRAÇÃO DO EID-AL-ADHA NA
VILA MUNICIPAL DA MAGANJA DA
COSTA
MAGANJA DA COSTA, 2 DE SETEMBRO DE 2017
Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
participou na manhã do dia 2 de Setembro na Vila Municipal da Maganja da Costa,
província da Zambézia, nas cerimónias de celebração do Eid Ul-Adha.
O Chefe do Estado escalou aquele distrito no quadro da Visita Presidencial que
efectuava à aquela província da região central de Moçambique, tendo se juntado aos
milhares de crentes muçulmanos nessas celebrações.
Acompanhado pelo Governador da província, Abdul Razak Noormahomed e
membros do Conselho de Ministros, o Presidente Filipe Nyusi apelou aos muçulmanos
a se concentrarem nos assuntos comuns que visam o bem-estar geral, tendo como
foco central a paz, tanto com Deus, com a alma como com os semelhantes.
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Na ocasião, Sua Excelência o Presidente da República transmitiu a seguinte mensagem:
Assalamu aleikum!
Celebramos hoje o Eid- Ul- ad’ha, festa esta ligada a peregrinação à Cidade Sagrada de
Meca, a mais ampla convenção anual de Fé, em que os muçulmanos se encontram e se
conhecem, vestindo todos com a mesma simplicidade, respeitando o mesmo regulamento
e proferindo as mesmas súplicas.
Neste abençoado encontro, examinam os assuntos comuns com o objectivo de promover
o bem-estar geral.
É momento de recolhimento, de adoração e oração, mas também a maior conferência
regular onde o tema predominante é a Paz.
Paz com Deus, Paz com a própria Alma, Paz com outros semelhantes, sendo estritamente
proibido perturbar a Paz e a tranquilidade de qualquer pessoa seja qual for a maneira de o
fazer.
Segundo o Islam, a Paz, a moralização da sociedade, a caridade, a solidariedade, a justiça
social, são pilares de uma sociedade assente nos princípios preconizados no Sagrado Livro
do Alcorão.
Caros Irmãos Muçulmanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Indico!
Permitam-me usar esta oportunidade que o Allah, Senhor Omnipotente nos concede, para
saudar a todos irmãos aqui presentes e através de vós, saudar a todos os muçulmanos em
todo o Território Nacional e na Diáspora.
Para os muçulmanos, o Islam significa a submissão a Deus. O Eid Ul ad’há, é uma lembrança
ao Patriarca dos Profetas, o Profeta Abraão (que a Paz esteja com Ele), quando recebeu do
Allah a ordem de oferecer o seu Filho em sacrifício.
Tanto o Pai como o Filho prontamente obedeceram sem nenhuma hesitação. Mas a vida
do Menino, seu único filho Ismael, foi poupada e resgatada por um Cordeiro – o Curban.
Apesar de Deus não ter a mínima dúvida da elevada Fé do Profeta Abraão fez-lhe passar
por essa prova de lealdade e sacrifício. O sacrifício esse que se tornou uma celebração anual
a comemorar aquele acontecimento e dar graças a Deus pelos seus favores.
Sacrifício fazemos nós todos em diferentes momentos das nossas vidas, apesar de
estarmos comprometidos com as causas benéficas para nós, nossas famílias e nosso país.
O Eid – Ul Ad’há que completa o ritual do Hajji, torna o Reino da moralidade suprema,
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assegura que os assuntos da vida sejam tratados em comum.
Ensina-nos a ser tolerantes, falar justamente, a moderação tanto na riqueza como na
pobreza, a perdoar quem foi injusto, a reatar a amizade com aquele que a quebrou e a
dar a quem necessita.
O Profeta Muhamad ao difundir o perdão entre os homens após a “Batalha de Badr”
ensina-nos que a PAZ é o maior desiderato Divino, sem o qual os crentes do Islam
não podem cumprir a primeira ordem Divina, a Ikra que diz aos crentes: “Adquiram
conhecimento” antes de me adorarem”.
Aproveito esta oportunidades para saudar a todos os moçambicanos e desejar aos
crentes muçulmanos por esta celebração religiosa, Ide Mubarak, não se esquecendo de
compartilhar o pouco com quem necessita.
Haja Paz nos nossos Corações e União nas nossas Almas!
Barakat allah! Hali-han-doli-lahi
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“É momento de recolhimento, de
adoração e oração, mas também a
maior conferência regular onde o tema
predominante é a Paz. Paz com Deus,
Paz com a própria Alma, Paz com outros
semelhantes, sendo estritamente proibido
perturbar a Paz e a tranquilidade de
qualquer pessoa seja qual for a maneira
de o fazer”
- Filipe Jacinto Nyusi
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