
CEM

SECRETARIADO GERAL DA CEM
Caixa Postal, 286 -Tel. 21490766

MAPUTO

MENSAGEM PASCAL DOS
BISPOS CATOLICOS DE MOZAMBIQUE

Nos, os Bispos Catolicos de Mofambique, reunidos em Assembleia
extraordinaria, no Centro de Nazare, Beira, aos 17 de Mar?o de 2016, proximos da
celebra9ao da Pascoa, que e a passagem de Jesus Cristo da morte a vida, passando
pelo sofrimento da sua paixao e cruz, queremos deixar-nos iluminar por esta fonte
de esperan9a.

Com tristeza, temos de reconhecer que, no nosso pais, se multiplicam os
sinais de paixao e morte:

- Deteriora9ao da tensao politico militar;
- Continuas provoca9oes e escaramu9as, que semeiam morte e luto;
- Escalada de criminalidade, violencia e raptos;
- Destrui9ao de casas e de outras infra-estruturas sociais e economicas;
- Destabiliza9ao do normal curso da vida, comprometendo actividade

produtiva e escolar;
- Crescimento do numero de familias em situa9ao de deslocados e

refugiados;
- Intensifica9ao e generaliza9ao do ambiente de desconfian9a, e odio, e

hostilidade;
- Seca, na regiao Sul, e nas zonas do centro.
- Chuvas intensas, principalmente no Norte do Pais, calamidades que

comprometem a produ9ao agricola, resultando no agravamento da situa9ao de
pobreza e fome.

Mas a Pascoa e a vitoria da vida sobre a morte, do perdao sobre a ofensa.
Deus abre tambem para Mo9ambique o caminho da Pascoa, o caminho da Vida e
da Paz.

Por isso, renovamos o nosso apelo, que lan9amos, a 10 de Novembro de
2015:

- “O abandono absoluto das armas”;
- “ A retomada imediata do dialogo eficaz, entre as partes em conflito,

envoivendo outras for9as vivas da sociedade”.



Sejam esses os sinais da nossa escolha irrevogavel da Vida.
Sejamos aliados da vida, e nao da morte. Obede9amos todos a palavra da

Escritura, que esta inscrita nos nossos cora9oes: “Nao mataras!

Animados por este misterio de Vida e de Amor, endere9amos as
Comunidades Cristas e a todo o Povo Mo9ambicano votos de Feliz Pascoa, repleta
de Esperan9a, de Ressurrei9ao e Vida.

Sobre todos invocamos a Luz de Cristo Ressuscitado, o Principe da Paz.

Beira, 17 de Mar90 de 2016
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