Comunicado dos Bispos Cat�icos de Mo�mbique
Escrito por Administrator
Quarta, 28 Dezembro 2011 12:22 - Actualizado em Quarta, 16 Maio 2012 11:38

<h3>A Confer�cia� Episcopal Mo�mbicana esteve reuniada em Maputo</h3> <p>No final do
encontro foi elaborado um comunicado o qual �transcrito embaixo</p>
<p><strong>�1.</strong>� � Comunidades crist�, aos Sacerdotes, � Pessoas consagradas,
aos respons�eis dos minist�ios laicais, a todos os homens e a todas as mulheres de boa
vontade vai a nossa sauda�o de pastores, em nome do Senhor Jesus, cujo nascimento nos
preparamos para celebrar proximamente.</p> <p>����� Como �h�ito, neste per�do do
ano, uma vez mais, nos reunimos para a Segunda Sess� da Assembleia Ordin�ia, nos dias 3
a 11 de Novembro do corrente ano de 2011. N� puderam estar connosco neste encontro Suas
Excel�cias Reverend�simas Senhores D. Elio Greselin, Bispo de Lichinga, que, por raz�s de
for� maior, se encontra fora do Pa�; D. Lu� Gonzaga Ferreira da Silva, Bispo Em�ito de
Lichinga, por raz�s desconhecidas, at�ao momento; D. Bernardo Filipe Governo, Bispo
Em�ito de Quelimane.</p> <p>����� Ao terminar os nossos trabalhos vimos, por este
meio, partilhar convosco, alguns dos resultados das� nossas reflex�s durante os dias que
aqui passamos.</p> <p><strong>2.</strong>�� O nosso encontro teve dois momentos
distintos e� desenrolou-se em dois lugares: O Semin�io Maior Inter-diocesano de Santo
Agostinho da Matola e o Centro de Confer�cia das Irm� Hospitaleiras, em Mumemo.</p>
<p>����� A primeira parte dos trabalhos no Semin�io de Santo Agostinho decorreu de 3 �
7 de Novembro. Nos dias 8 e 9 participamos na Confer�cia sobre o tr�ico de �g�s e seres
humanos, em Mumemo, e s�nos dias 10 e 11 �que retomamos e conclu�os os nossos
trabalhos na Matola.</p> <p><br /><strong>A Assembleia dos Bispos</strong></p>
<p><strong>�3.�</strong>��� A Assembleia dos Bispos propriamente dita iniciou os seus
trabalhos no dia 3 de Novembro, com uma agenda bastante carregada e complexa. A abertura
da mesma constou da Missa concelebrada por todos os Bispos presentes no encontro e
presidida por Sua Excel�cia Reverend�sima Senhor D. L�cio Andrice Muandula, Bispo de
Xai-Xai e Presidente da CEM .</p> <p>�������� J�na sala dos trabalhos, o mesmo
Senhor D. L�cio deu in�io a reuni� com um brev�simo discurso de boas-vindas aos
participantes, depois do qual� seguiram-se as formalidades que habitualmente marca a sess�
inaugural da Assembleia Plen�ia dos Bispos.</p> <p>Interven�o do Senhor N�ncio</p>
<p><strong>�4.���</strong>� Na segunda parte da manh� depois de intervalo, esteve
connosco Sua Excel�cia Reverend�sima o Senhor N�ncio Apost�ico, D. Ant�io Arcari, que,
como �h�ito, veio saudar os Senhores Bispos reunidos em Assembleia e tratar alguns
assuntos relativos �vida da Igreja em Mo�mbique, encontro que preencheu todo o per�do da
manh�at��hora do almo�.</p> <p>Encontro com a Autoridade Tribut�ia</p> <p>�5.����
Na manh�do segundo dia, a Confer�cia recebeu uma delega�o da Autoridade Tribut�ia de
Mo�mbique, para discuss� de um projecto de forma�o da cidadania fiscal dentro e fora da
Igreja.</p> <p>�</p> <p><strong>Catecismo Nacional</strong></p>
<p><strong>6.</strong>�� Logo a seguir, os Bispos receberam em audi�cia tamb�� a Ir.
MARIA DE CARLI, da Congrega�o das Irm� Paulinas, que veio apresentar uma proposta de
colabora�o na produ�o de um Catecismo Nacional para a Igreja Cat�ica de Mo�mbique.</p>
<p>����� O di�ogo com ela levou os Bispos a delinear passos que poder� conduzir
�produ�o do t� desejado instrumento de forma�o crist� Catecismo Nacional.</p>
<p><strong>Plano Pastoral Nacional</strong></p> <p><strong>�7.</strong>� Nesta sess�
ordin�ia, os Bispos retomaram um assunto que j�vinham tratando nas Assembleias
anteriores, relativo ao Plano trienal para a Pastoral das Dioceses de Mo�mbique. Neste
contexto fixaram-se datas para os encontros de apresenta�o e divulga�o junto dos Directores
diocesanos de coordena�o pastoral e Prov�cias Eclesi�ticas.</p>
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<p><strong>Reestrutura�o do Secretariado Geral</strong></p> <p><strong>�8.�</strong>
De uns tempos para c� a Confer�cia vem reflectindo sobre a forma como tornar o
Secretariado Geral da CEM mais operacional, para conferir-lhe uma dimens� mais pastoral do
que burocr�ica. Como fruto desta reflex�, foi concebido e adoptado este organigrama:<br
/>�������� 1)�� Direc�o Geral do Secretariado da CEM:<br />��������������
a)�� Directoria (Director e seus Secret�ios)<br
/>�������������������������� b)�� Ec�omo (Conselho para as quest�s
econ�icas)<br />�������������� c)�� Sec�o Jur�ica (Conselho para os assuntos
Jur�icos)</p> <p>�������� 2)�� Gabinete das Comunica�es Sociais:<br
/>�������� 3)�� Departamento Teol�ico<br />�������� 4)�� Departamento da
Pastoral Social.</p> <p><strong>Revis� dos Estatutos da CEM</strong></p>
<p><strong>�9.���</strong>� Debru�mo-nos tamb� sobre os futuros Estatutos da CEM .
O trabalho consistiu na �ltima revis� e acomoda�o das recomenda�es e observa�es
recebidas da Santa S� para que o texto possa obter a devida autoriza�o para a
publica�o.</p> <p>Dia da CEM</p> <p><strong>10.�</strong>��� Na linha de
auto-sustentabilidade da Igreja local e da supera�o da depend�cia externa, os Bispos
acharam por bem estabelecer um dia de colecta anual a favor da CEM. Assim, a Assembleia
Plen�ia dos Bispos determinou que a colecta do Domingo da Festa da Sant�sima Trindade
seja canalizada ao Secretariado Geral da CEM, para apoiar os servi�s centrais da nossa
Confer�cia Episcopal.</p> <p><br /><strong>Confer�cia sobre o tr�ico de
pessoas</strong></p> <p><strong>11.���</strong>������� Como j�tivemos ocasi� de
referir, nos dias 8 e 9 de Novembro realizou-se em Mumemo, no Centro de Confer�cias das
Irm� Hospitaleiras da Imaculada Concei�o, uma Confer�cia sobre o tr�ico de pessoas, �g�s
e partes do corpo humano. O evento foi organizado pela IMBISA, em parceria com a CEM, e
teve a assessoria da SANTAC, da PLANET WAVES, da REDE CAME e da Liga dos Direitos
Humanos. Perante o recrudescimento do fen�eno do tr�ico de �g�s, de partes do corpo
humano e de pessoas, os Bispos da regi�, particularmente os de Mo�mbique, quiseram ouvir
pessoas e organiza�es envolvidas na luta contra o referido fen�eno.</p> <p>�����
Tratando-se dum assunto que merece uma profunda reflex�, a IMBISA e a CEM, como
organizadores do evento, ficaram por definir estrat�ias concretas para prevenir e combater tal
mal, exigindo, a quem de direito, que se estabele�m mecanismos eficientes para identificar e
punir severamente os autores reais de tais crimes.</p> <p><strong>O Advento</strong></p>
<p><strong>12.�</strong> O tempo lit�rgico do Advento que se aproxima �dominado pela
figura de grandes Profetas, como Isa�s e Jo� Baptista. Eles nos convidam a entrarmos em n�
mesmos para nos darmos conta da nossa verdadeira origem e destino aos olhos do Senhor.�
Ao terminarmos a segunda sess� anual da nossa Assembleia Plen�ia, fazemos nossas as
palavras de S. Jo� Baptista que diz:<br />�Preparai os caminhos do Senhor e endireitar as
suas veredas� (Lc. 3, 4) e convidamo-vos a juntos sairmos para o deserto da ora�o e da
penit�cia, de modo a nos prepararmos interiormente para receber o Senhor que vem habitar
entre n�.</p> <p>Que o Natal do Senhor e o Novo Ano de 2012 sejam repletos de muita paz,
sa�de e alegria, e portadores de abundantes gra�s do Senhor para cada um de n�, para as
nossas fam�ias, comunidades, par�uias, dioceses e para todo o Pa�.</p> <p>�</p> <p><br
/>Maputo, 11 de Novembro de 2011</p> <p><br />Pela Confer�cia Episcopal de
Mo�mbique</p> <p><br />+ L�cio Andrice Muandula<br />Bispo de Xai e<br />Presidente da
CEM</p>
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