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Nota Pastoral dos Bispos Católicos de Moçambique 

 

“Ouvi o clamor do meu povo... vi os seus sofrimentos… ” (Ex 3,7) 

 

Às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade, 

queremos saudar com as palavras de Jesus Cristo Ressuscitado:“A Paz 

esteja convosco”. 

Nós, os Bispos católicos de Moçambique, reunidos no Centro de Formação 

de Nazaré, Arquidiocese da Beira, continuamos muito preocupados pela 

vertiginosa deterioração da vida social, política e económica do nosso 

país.  

Perante o recrudescimento de acções de violência: acusações mútuas, 

corte de estradas, raptos, esquadrões de morte, com o desaparecimento e 

assassinato misteriosos de pessoas, enfrentamentos armados com muitas 

mortes de civis e militares, semeando luto nas nossas famílias, renovamos 

o apelo que fizemos ao Governo e à Renamo no dia 10 de Novembro de 

2015 para o “silêncio absoluto das armas” e para a“urgência dum diálogo 

eficaz envolvendo as forças vivas da sociedade”. Exortamos igualmente a 



todos a respeitarmos a vida e a cumprirmos o mandamento do nosso 

Criador e Senhor: “Não matarás” (Dt5, 17). 

Apelamos vivamente a não ficarmos surdos ao grito do povo que noite e 

dia clama “paz, paz, paz”; e a não ficarmos indiferentes à denúncia de D. 

Jaime Pedro Gonçalves, grande profeta da paz que disse: “Mesmo que 

toquem juntos todos os batuques de Moçambique, ninguém ouve”. Com 

ele afirmamos que é necessário terminar com a retórica e as promessas 

enganosas, e ter a coragem de dar passos concretos para pôr fim às 

hostilidades. 

Renovamos a nossa solidariedade com todo o povo moçambicano que, 

apesar destes sinais de morte, vive na esperança de uma autêntica paz. 

Reiteramos a nossa disponibilidade de buscarmos juntos o caminho da 

reconciliação, da justiça e da paz. 

Convidamos as nossas comunidades cristãs e todos os homens e mulheres 

de boa vontade para uma jornada especial de oração pela paz e de 

solidariedade no dia 22 do próximomês de Maio, Solenidade da Santíssima 

Trindade, Deus Amor e Misericórdia. A colecta deste dia será 

encaminhada integralmente à Cáritas Nacional para acudir às 

necessidades dos moçambicanos Refugiados no Campo de Kapise, no 

Malawi. 

                                                Beira, aos 11 de Abril de 2016  

 


