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Carta Pastoral 2022 
 

 
Nacala, 15 de Dezembro de 2021 

 

 

Caríssimos sacerdotes, irmãs e irmãos consagrados e todos os fiéis 
leigos da nossa Diocese de Nacala. 

 
Saúdo-vos cordialmente e desejo que a alegria da fé e do amo de 
Cristo, nosso Salvador, assista-nos sempre. Sustentados pelo Espírito, 
somos templos de Deus onde, em Igreja, se canta e louva o Senhor e, 
unidos em um só coração e uma só alma abrimos este novo itinerário 
pastoral.   

 
As «comunidades vivas com pessoas mais instruídas» é a motivação 
que nos guia neste último ano do triénio pastoral. Porém, o tempo em 
que vivemos ainda é de incertezas e contrariedades, apesar dos 
progressos técnico-científicos para controlar o coronavírus nas suas 
múltiplas variantes. As consequências negativas da pandemia da 
Covid19 são muitas, a nível económico, social, e também ao nível 
religioso e pastoral. Mesmo assim, apareceram grandes desafios e 
novas oportunidades que nos obrigaram a permanecer numa atitude 
vigilante e criativa para continuar a missão que nos é confiada por 
Jesus no Evangelho: «ide e anunciai…». (Mt 28, 19-20). 

 
O Papa Francisco convida-nos constantemente a ser «uma Igreja em 

saída», aberta e próxima das periferias, uma Igreja sinodal que 
caminha, unida e fiel, para Deus. Os dez temas de preparação da IV 

Assembleia Nacional de Pastoral foram, e continuam sendo, uma 
grande oportunidade para avaliar e reforçar a nossa caminhada de fé 
pessoal e comunitária. 
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Apesar de haver muitos sinais positivos nas nossas famílias e 
comunidades que nos fortalecem e animam a prosseguir unidos na fé, 
não podemos ignorar a actual desmobilização de muitos irmãos 
pouco esclarecidos na fé, o desconhecimento do Directório diocesano 
de pastoral para um trabalho de conjunto entre todas as paróquias da 
nossa diocese, a necessidade de prevenir e vencer os inúmeros males 
sociais e morais que causam analfabetismo, falta de motivação e 
sucesso escolar, casamentos prematuros, gravidez precoce, etc…, que 
afecta a sociedade em geral, os jovens e as nossas comunidades 
cristãs. 

 
No ano pastoral de 2022 procuremos que a nossa fé ilumine em 
profundidade o nosso caminho de compromisso cristão e transforme 
a nossa vida num verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. 

 
Rezemos com fé e esperança, alimentando a certeza de que a luz de 
Cristo vence toda e qualquer treva e coloquemo-nos sob o manto 
protector da Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Boa 
Viagem, confiemos a ela todos os nossos projectos e iniciativas 
evangelizadoras. 
 

 
+ Alberto Vera, O.M. 
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PLANO PASTORAL DIOCESANO 
Plano trienal 2020-2022 (3º ano) 

 

«Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção 

do pão e às orações /Awo yanikhalela nthiti wiwa mixuttiho s'arummwa ni 
wettihana n'uphenta ntoko axinna n’umeyanya ephau y’Okaristiya n’ulompa  
vamosá» (Act 2,42) 
 
 

OBJECTIVO GERAL:  
Promover comunidades cristãs vivas  
com pessoas mais instruídas. 
 
 

 

 
A 
 

 
COMUNIDADES CRISTÃS VIVAS 

 OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINHAS DE ACÇÃO 

1 Intensificar a 
vida espiritual 
nas paróquias e 
comunidades 

a- Implementação da leitura orante da 
Palavra em núcleos 
b- Intensificação da espiritualidade mariana 
c- Incentivo à prática da Adoração 
Eucarística 

2 
 
 

Assumir as 
indicações do 
Diretório de 
Pastoral em 
relação à 
catequese 
 

a- Continuação da revisão dos catecismos 
b- Formação de catequistas (qualificada) 
c- Estudo do Diretório acerca da catequese 
nos Conselhos Paroquiais 
d- Compromisso comunitário-eclesial dos 
crismandos, após receberem Sacramento 

3 Formar os 
animadores das 
comunidades e 

a- Realização de encontros e cursos de 
liderança para animadores, a nível paroquial, 
zonal, diocesano (equipa diocesana) 
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ministérios 
4 Aprofundar a 

vivência dos 
Sacramentos 

a- Fortalecimento da coerência da prática 
sacramental, fé e vida, respeitando as 
normas estabelecidas no sacramento 
b- Acompanhamento das pessoas na sua 
integração na vida da comunidade  

5 Valorizar a 
Pastoral 
matrimonial 

a- Sensibilização e consciencialização do 
valor do matrimónio e da família 
b- Estudo e aplicação das diferentes 
possibilidades eclesiais para acompanhar 
os que vivem em união de facto nas 
comunidades (casamentos mistos, com 
disparidade de culto, etc.) – criar um 
vademecum 
c- Acompanhamento dos cristãos 
divorciados recasados e viúvos/as. 

 
B 
 

 
PROMOÇÃO HUMANA E CRISTÃ 

 OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINHAS DE ACÇÃO 

6 Promover o 
desenvolvimento 
da pessoa 
combatendo o 
analfabetismo 

a- Sensibilização para o valor da educação 
b- Criação de centros de alfabetização nas 
paróquias e reforçar os que já existem 
c- Promoção e acompanhamento da 
Associação de Professores Católicos de 
Moçambique na nossa Diocese 

7 Incentivar a 
escolaridade das 
crianças nas 
famílias e nas 
comunidades 

a- Motivação das famílias para a 
escolarização dos seus filhos 
b- Envolvimento das famílias e comunidades 
no funcionamento da escola 
c- Criação de mais escolinhas nas 
comunidades cristãs 

8 Potenciar a 
formação 
humana e cristã 

a- Introdução de momentos de oração cristã 
b- Educação no plano afectivo-sexual 
(atenção ao bom uso do telefone)  
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nos lares e nas 
escolas católicas 

c- Formação sobre os valores evangélicos e 
a Doutrina Social da Igreja 
d- Envolvimento da equipa missionária e 
colaboradores leigos nos projectos 
educativos,  

9 Cuidar da 
criação através 
de uma boa 
educação 
ambiental 

a- Organização de momentos formativos, a 
nível diocesano e paroquial, a partir da 
Encíclica Laudato Sí 
b- Realização de acções concretas a favor 
do meio ambiente, tais como plantação de 
árvores, queimadas controladas, uso 
reduzido de plásticos, etc… 

10 Responder aos 
desafios da 
Covid19 e dos 
irmãos 
deslocados de 
Cabo Delgado 

a- Acolhimento, proteção, promoção e 

integração dos irmãos de Cabo Delgado a 

nível das paróquias e comunidades; 

b- Retoma de uma maneira serena e 
responsável das actividades pastorais 
seguindo as diretrizes de prevenção da 
Covid19. 

11 Continuar o 
trabalho de 
preparação da 
IV ANP em 
sintonia com o 
Sínodo dos 
Bispos 

a- Estudo dos temas propostos nos 
Lineamenta da IV ANP; 

b- Realização da Assembleia 
Diocesana; 

c- Formação e reflexão sobre a 
sinodalidade da Igreja. 

 
 
 
NB.: O que se encontra a negrito e sublinhado foi considerado 
prioritário para 2022. 
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Programa Diocesano de Actividades Pastorais   

- 2022 - 
 
 

Janeiro 

Data-Local Descrição – Destinatários 

2 – Paróquias Epifania - Dia da IAM 

07-09 – Carapira Encontro dos Seminaristas de Filosofia e Teologia 

17-21 – Carapira Retiro dos padres diocesanos de Nampula 

21 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro dos responsáveis dos centros vocacionais da cidade e 

Matibane 

23 – Paróquias Domingo da Palavra de Deus 

26 – Nacuxa Chegada dos seminaristas 

31 – Escolas Abertura do ano lectivo 
 

Fevereiro 

3 – Carapira Dia dos Consagrados - Abertura do Ano Pastoral para todas as 

Equipas Missionárias (Padres diocesanos, Leigos Missionários e 

Consagrados/as) 

5 – Nacuxa Missa de abertura do ano formativo 

6 – Paróquias Missa de abertura da pastoral educativa 

11 – Paróquias Dia do doente 

12 – Mueria Encontro zonal dos responsáveis dos centros vocacionais 

15 – Carapira Secretariado-1 

15 – Carapira  Equipa de Formação de Formadores (14h-16h) 

19 – S. João 

Batista 

Encontro de Zona Nacala 

22 – Paróquias  Cátedra de S. Pedro (ofertório especial OMP domingo dia 27) 
 

Março 

02 – Paróquias Cinzas – Início da Quaresma 

3-4 – Carapira Formação Permanente do Clero 

10-12 - Carapira Encontro diocesano de todos os responsáveis dos Movimentos 

presentes na Diocese 

17-19 – Mueria Encontro zonal da IAM 

19-20 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro IAM das paróquias da cidade e Matibane 

24-26 – Carapira  Encontro zonal de JPaz 

24-26 – Mueria Encontro zonal de JPaz 

25 – Monapo Jubileu dos 25 Anos dos Verbitas em Moçambique 
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Abril 

3 – Paróquias Renúncia Quaresmal – Cáritas  

5 – Nacala  Conselho Presbiteral  

6-8 –Alua Encontro zonal de Liturgia 

10 – Paróquias Domingo de Ramos 

13 – Diocese Missa Crismal 

15 – Paróquias Sexta-feira Santa – ofertório especial para os Lugares Santos 

17 – Paróquias  Páscoa da Ressurreição do Senhor – Solenidade 

20-22 – Mueria Encontro zonal dos responsáveis paroquiais/regionais de 

catequese 

21-23  Carapira Encontro zonal da IAM 

23 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro dos responsáveis paroquiais/regionais de catequese 

das paróquias da cidade e Mtibane 

25-30 – Carapira 1ª Semana de Formadores 

30 – Carapira Encontro dos responsáveis das instituições educativas da 

diocese. (directores de escolas, lares, escolinhas e bibliotecas) 
 

Maio 

2-8 – Paróquias  Semana de oração pelas vocações 

7-15 – Escolas Férias Escolares 

7 – Paróquias Vigília vocacional  

8 – Paróquias Domingo das Vocações – Ofertório para Seminário e Vocações 

8 – Alua Ordenações 

9-11 – Carapira Assembleia da CIRMO 

12-15 - Carapira Encontro diocesano dos Jovens 

12-14 – Alua Encontro zonal das mamãs 

17 – Carapira Secretariado-2 

19-21  – Carapira Encontro zonal de Liturgia 

20 – Netia Encontro da zona  

25-27 – Alua Encontro zonal da Família 

26-29 - Carapira Encontro diocesano dos animadores Paroquiais da Educação 

27-29 – Alua Encontro zonal de Liturgia 
 

Junho 

2-4 – Carapira Encontro zonal das mamãs 

2-4 – Alua Retiro da zonal dos professores católicos  

5 – Paróquias Pentecostes 

6-11 – Carapira 2ª Semana Formadores  

15-17 – Carapira Encontro zonal dos responsáveis paroquiais/regionais de 

catequese 
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16-18 – Alua Encontro zonal de JPaz 

18 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro de Cáritas para as paróquias da cidade e Matibane 

23-25 – Alua  Encontro zonal da IAM 

29/6-3/7Carapira Retiro das Irmãs Combonianas 

29 – Paróquias S. Pedro e S. Paulo – Dia de Oração pelo Santo Padre 
 

Julho 

2 – Centro Mártir 

Cipriano 

Encontro dos Responsáveis dos centros vocacionais das 

paróquias da cidade e Matibane 

7-9 – Alua Encontro zonal de Jovens 

7-9 – Carapira  Retiro zonal dos professores católicos 

7-9 – Mueria Encontro zonal das mamãs 

9 – Centro Mártir 

Cipriano 

Encontro de Liturgia para as paróquias da cidade e Matibane 

13-16 – Carapira Assembleia Diocesana para a IV ANP 

20-22 - Carapira Encontro zonal da Família 

21-23 – Mueria Encontro zonal de Liturgia 

23 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro das mamãs das paróquias da cidade e Matibane 

24-30 - Paróquias Semana de Fé e Compromisso Social – J&P 

25-30 – Carapira 3ª Semana de Formadores 
 

Agosto 

3-5 – Mueria Encontro zonal da Família 

4-5 – Carapira Formação Permanente do Clero 

5 – Centro Mártir 

Cipriano 

Encontro da Família para as paróquias da cidade e Matibane 

11-13 – Mueria Retiro zonal dos professores católicos 

13-28 – Escolas Férias escolares 

14-15 – Nacala Encontro dos jovens das paróquias da cidade e Matibane 

18-20 – Alua Encontro zonal dos responsáveis paroquiais/regionais da 

catequese 

18-20 – Carapira Encontro zonal de jovens 

20 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro dos vocacionados das paróquias da cidade e 

Matibane 

22-27 – Carapira Retiro Diocesano 

29 – Paróquias Dia Nacional do Catequista 

29/8-1/9 – 

Carapira 

Encontro diocesano dos responsáveis paroquiais/regionais de 

catequese 
 

Setembro 
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01 – Paróquias Dia de oração pela Criação 

3 – Carapira Encontro dos responsáveis das instituições educativas da 

diocese. (directores de escolas, lares, escolinhas e bibliotecas) 

10-11 – Alua Peregrinação Diocesana  

11-18 - Paróquias Semana Bíblica Naacional 

12-17 – Carapira 4ª Semana de Formadores 

16-18 – Mueria Encontro zonal dos vocacionados 

21-24 – Carapira Encontro diocesano de Cáritas e JPaz 

22-24 – Mueria Encontro zonal de jovens 

23 – Lumbo Encontro da zona de Carapira 

27 – Carapira Secretariado-3 

 

Outubro 

04 – Cabaceira Encontro de confraternização dos religiosos/as CIRMO 

6-8 – Carapira Encontro preparativo das JNJ-Nampula 

11-14 – Carapira Encontro diocesano da Família 

15 – Centro 

Mártir Cipriano 

Encontro de Cárias das paróquias da cidade e Matibane 

16 – Paróquias Missa dos professores (Mensagem do bispo para educadores 

católicos) 

22 – Sé Catedral Encontro de Zona 

23 – Paróquias Dia Mundial das Missões – ofertório especial OMP 

24-29 – Carapira 5ª Semana de Formadores-Fim de Curso 

29 – Paróquias Vigília Missionária Nacional  
 

Novembro 

07-12 – Maputo 2ª Plenária CEM 

9-12 – Carapira Encontro diocesano das mamãs 

13 – Paróquias  Dia Mundial dos Pobres 

18 – Escolas Fim das aulas lectivas de 2022 

18-20 – Nampula Jornada Nacional da Juventude 

20 – Paróquias Dia Mundial da Juventude-Ofertório especial 

24-26 – Carapira Conselho Diocesano de Pastoral 

27 – Paróquias 1º Domingo de Advento – Ofertório para a Diocese 

29 – Nacala  Conselho Presbiteral 

30/11-3/12 Encontro diocesano da IAM 
 

Dezembro 

3 – Nacuxa Encerramento do ano formativo 

9 – Carapira  Encontro da Zona (paróquia) 

5-9 – Carapira Encontro Nacional de JPaz 
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13 – Carapira Secretariado Diocesano de Pastoral-4 (programação) 

15-17 – Carapira Avaliação dos Candidatos Vocacionados ao Seminário 

Diocesano 

25 – Paróquias Natal do Senhor 
 

Janeiro 2023  

5-7 – Carapira  Encontro dos Seminaristas e Instituição de Ministérios  

 
Não havendo outra informação por parte de quem organiza os ENCONTROS, 
seguimos esta ordem: 

1. ENCONTROS DIOCESANOS: participam 2 a 3 animadores por paróquia 
– iniciam com almoço e terminam com o jantar do terceiro dia, sendo a 
saída no dia seguinte de madrugada. 

2. ENCONTROS ZONAIS: participam 5 a 6 animadores por paróquia – 
iniciam com almoço e terminam com o jantar do segundo dia, sendo a 
saída no dia seguinte de madrugada. 

3. ENCONTROS NO CENTRO MÁRTIR CIPRIANO: 5 a 6 animadores - 
inicia 8h e termina às 17h (cada participante leva o seu lanche). 

4. FORMAÇÃO DE FORMADORES: Só participa quem está inscrito e 
inicia com o almoço de segunda-feira e termina com o jantar de sexta-
feira, sendo a saída no sábado de madrugada. 

5. Os responsáveis e promotores da cada ENCONTRO devem lembrar as 
datas atempadamente e comunicar aos Centros a estimativa do número de 
participantes. 

  

 


