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O dia em que as ordens superiores combinaram 
espancar o patrão do Presidente Filipe Nyusi

DESTAQUES

A Nova Democracia saúda aos jo-
vens que organizaram a cidadania 
da rua em homenagem ao mano 
Azagaia no dia 18 de março. Um 
país é o que é pela juventude que 
tem. Saudamos igualmente aos di-
ferentes municípios do país, que 
respeitaram a Constituição da Re-
pública na comunicação feita aos 
organizadores da marcha.

Enquanto isso, os Militares e Po-
lícias que deixaram cabo delgado 
com estrangeiros, sob ordens supe-
riores afrontaram uma instituição 
democrática legalmente eleita e 
estimularam uma confusão políti-

co militar apressada num exercício 
“Rasga a Constituição".

Neste contexto, a Nova Democra-
cia Repudia e Condena com Vee-
mência e Desprezo estes métodos 
colonialistas e do apartheid. Consi-
derando-os actos macabros típicos 
de Terrorismo do Estado em que 
Militares e Policiais tem licença, 
para Bater, Matar, Prender e Tortu-
rar Jovens Moçambicanos que esta-
vam no exercício da sua liberdade 
pré-estabelecida por lei.

18 de Março fica marcado como 
o dia em que as ordens superiores 
espancaram o patrão do presidente 

Filipe Nyusi, mas reafirmamos: A 
ditadura não terá espaço em Mo-
çambique.

Tal como se conquista a liberdade 
também se perde. Deste modo, in-
formamos ao Presidente da Repú-
blica de Moçambique que isto não 
terminará assim. A ND, compro-
mete-se em activar uma mobiliza-
ção geral da sociedade moçambica-
na para defender a liberdade.

Somos pela Independência Nacio-
nal, no verdadeiro sentido de Liber-
dade e dignidade humana.

POVO NO PODER!
TEMPO DE VENCER!
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O teatro operacional sul 

Por: Samito Dache

Enquanto no norte e no centro os 
teatros operacionais são iniciados por 
grupos armados e as forças de defesa e 
segurança aparecem para conter actos 
belicistas destes grupos, no teatro ope-
racional sul, são as forças de defesa e 
segurança que armados até aos biquínis 
espalham o gás lacrimogéneo nas vias 
públicas e colocam barricadas para im-
pedirem a circulação de pessoas e bens.

Estes actos macabros da polícia da re-
pública de Moçambique tiveram o seu 
início na tarde do dia 14 de Março de 
2023 aquando do funeral do músico 
Azagaias. A polícia bloqueou a estrada 
impedindo que o cortejo fúnebre se-
guisse até ao cemitério de Michafutene, 
foi necessário que a viúva do falecido e 
as órfãs descessem da sua viatura para 
pedirem a polícia para que deixasse o 
cortejo seguir a marcha. Mesmo assim, 
como forma de demonstrar força, espa-
lhou o gás lacrimogéneo e dispersou os 
que acompanhavam a viúva e a família 
da luz ao cemitério.

E porque o músico Azagaia não era 
um frango doméstico que cabe apenas 
para a família da Luz, mas sim um gi-
gante que cabe no coração de todos os 
moçambicanos, o povo moçambicano 
decidiu reservar a manhã do dia 18 de 

Março para render uma homenagem 
por meio de uma marcha na baixa da 
cidade de Maputo, estes jovens seguiram 
todas as formalidades exigidas pela lei 
9/91, que regula o exercício de liberda-
de de reunião e de manifestação. 

O dado curioso é que logo pela ma-
nhã as forças de defesa e segurança, na 
sua máxima força, cercaram a cidade de 
Maputo, como se de um motim se tratas-
se, e dirigindo se aos manifestantes sem 
nenhum documento legal, proibiram a 
marcha alegando ordens superiores.

Esta proibição era acompanhada pêlo 
gás lacrimogéneo que era usado para 
dispersar a juventude que pacificamen-
te se fazia nos passeios, sem armas nem 
instrumentos contundentes conforme 
ilustram os vários vídeos que foram fei-
tas durante o teatro operacional sul que 
tinha como actores as forças de defesa 
e segurança contra a população indefe-
so. A chegada atempada da polícia aos 
locais onde ia-se realizar a marcha era 
muito necessária mas para garantir a se-
gurança das pessoas que estariam a mar-
char, conforme orienta o artigo 8 da lei 
9/91.

A constituição da república de Mo-
çambique no seu artigo 254, diz que a 
polícia da república de Moçambique, 

em colaboração com outras instituições 
do Estado, tem como função garantir 
a lei e a ordem, a salvaguarda da segu-
rança de pessoas e bens, a tranquilidade 
pública, o respeito pelo estado do direito 
democrático e a observância estrita dos 
direitos e liberdades fundamentais dos 
cidadãos.

Ao criar a insegurança das pessoas e 
inviabilizar a marcha, a polícia da repú-
blica de Moçambique, não garantiu o 
respeito pelo Estado do direito Demo-
crático, criou desordem e insegurança 
públicas ao disparar gás lacrimogéneo 
por todos lados chegando a atingir pes-
soas que não faziam parte da marcha, 
cometeu o crime de desobediência (dado 
que a marcha tenha sido autorizado pe-
las autoridades municipais), previsto e 
punido nos termos do artigo 188 do Có-
digo Penal.

Desta forma exigimos que a procura-
dora geral, como advogada do estado 
exerça uma acção enérgica com vista a 
responsabilização dos autores morais e 
materiais da violência policial do dia 18 
de Março de 2023 para a manutenção 
do estado do direito democrático bem 
como a devolução da confiança popular 
das instituições da justiça.

Povo no poder. 

Tabela Cambial
Compra Venda

USD 63.25 64.51

ZAR 3.44 3.50
EUR 68.19 69.55

Quinta-Feira,  23 de 
Março de 2023

Continua na Pag 06
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GRITO DO CIDADÃO Mano Azagaia

BiG SAmmy Júnior

Bom!! Mano azagaia foi um 
herói para todos Moçambica-
nos.

Embora ele tivesse que partir 
cedo antes de testemunhar o 
primeiro golpe de estado com 
um papel e uma caneta.. Ele 
ensinou-nos que o povo é que 
está no poder..

Sobre o mano aza enquanto 
ele estivesse vivo

Eu sempre achei ele um 
grande raper de intervenção 
social,eu não olho para os de-

feitos dele mas sim para os 
conteúdos que ele abordava 
pela sociedade  Independente 
de onde quer qui ele esteja ele 
sempre será o Ícone do HIP-
-HOP revolucionário.

E principalmente um grande 
inspirador para nós fazedores 
do hip- hop e para todos que 
querem revolucionar o nosso 
Moçambique ou o mundo 

Rest in peace Mano azagaia  
Sempre serás o nosso herói 
mano Edson da luz 

Povo No Poder!

Wesley Juca

Numa situação em que o país apre-
senta vários problemas, como a falta 
de liberdade de expressão, corrupção, 
racismo, machismo, medo, quebra da 
constituição da República por parte 
dos governantes, ele nessa época que 
eu chamo de "época negra", pegou na 
caneta e papel foi aos estúdios de gra-
vação e começou a fazer Rap crítico o 
dito "Rap de intervenção social-políti-
ca", deu uma nova luz ao povo depois 
da ida so Samora ele não confia nada 
assim dizendo, por mas que ele soubes-
se que podia ser eliminado ou silência-
do arriscou tudo como ele próprio dis-
se "Azagaia o miúdo com os testículos 
no lugar", ele e o seu estilo de música 
vândalo, foram estudadas por vários 
intelectuais e pesandores, tornou-se 

uma grande ativista da juventude, nas 
suas costas ele carrega duas gerações 
oprimidas, tornou-se inspiração para 
muitos, deu um grande sentido a co-
munidade Hip Hop, com Cotonete, 
Txai, Ruthess, já tentaram lhe sabo-
tar várias vezes mesmo assim ele não 
parou com a sua música e activismo, 
eu particularmente via ele como uma 
grande líder da Revolução, a sua par-
tida deixo não só a mim e mais gen-
te num estado pandemico, mas nós 
sabemos que o seu legado não parou 
aqui, porque ele renasceu no coração 
de cada um que o apoia a si e ao seu 
trabalho. Não acaba aqui não pôs nós 
somos a geração que fará a verdadeira 
revolução, ele próprio disse "está escri-
to que vocês vão ver o povo no poder" 
Até sempre minha inspiração, meu 
ídolo Mano Azagaia. Povo no Poder! 
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Caso por um acaso se chegas-
se a uma verdade inóspita de 
que o presidente da república 
e o seu elenco são de facto a 
cara que tanto se finge procu-
rar, a responsável pelo terror 
de cabo-delgado, talvez não 
fosse tão inóspito! Ou seja, 
caso se aferisse, por ter inicia-
do logo após a sua governação 
ou por qualquer outro motivo 
útil à supostos pesquisadores, 
que Filipe Nyusi, o presiden-
te da república é o verdadeiro 
responsável pela insurgencia 
na sua terra natal, logicamen-
te que não estaríamos diante 
de abismo nenhum. Diante do 
abismo terrorista protagoniza-
do pelo seu governo no passa-
do sábado, foi possível chegar 
a conclusões tão claras que de 
maneira alguma podem ser 
consideradas de precipitadas, 
pois precipitadas, para além 
de estultas, foram as medidas 
desnecessárias tomadas sobre 
um assunto tratado sob medi-
das, ou melhor, o assunto esta-
va já controlado a espera sim-
plesmente de uma observação 
e o que se assistiu foi um ter-

ror abismal.
Há insurgentes disfarçados 

também em todo o território 
ncional com um mesmo mo-
dus operandi ao dos insur-
gentes paridos em  2017 na 
província nortenha de cabo-
-Delgado. Que a repreensão à 
um cidadão se faça de maneira 
tão violenta a ponto de tira-lo 
um olho, a ponto de tira-lo a 
vida não pode ser aceitável in-
dependentemente das razões, 
ou então se está a tratar de 
um cidadão patriota, sabe-se 
lá se esse o termo, mas o certo 
é que referimo-nos a moçam-
bicanidade e não a nenhuma 
bajulação partidária.
Depois do funeral caloroso 

e merecido do amado e idola-
trado rapper Azagaia, o povo 
quis ainda, por julgar justo e 
necessário, marchar de está-
tua à estátua em homenagem 
ao grande artista político cul-
tural de microfone em punho. 
Mas, diferentemente de terras 
dalguns países em que a liber-
dade não ameaça governos, 
neste país convém obedecer 
a burocracia de avisar, a um 

nível mesmo em que parece 
mais mendigar às autoridades 
legais para esse tipo de efeito 
e, o povo jovem moçambicano 
assim o fez através do parla-
mento juvenil que, para uma 
sorte que acabaria num tre-
mendo azar, teve um SIM do 
Concelho Municipal, a insti-
tuição responsável e o despa-
cho, que até circulou em re-
des sociais para dar segurança 
as pessoas de que a marcha 
era mesmo legal, clarificava: 
“com conhecimento da PRM” 
mas…  
Filipe Nyusi invejou a inicia-

tiva e mandou escangalhar as 
decisões de Eneas Comiche, 
e agredir estupidamente aos 
moçambicanos que se fizeram 
a marcha, ou então, Filipe 
Nyusi pretende acabar com a 
nação e ficar só, para perpe-
tuar no país apenas a sua ge-
ração, porque isso com certe-
za foi uma armadilha. Com 
todo o poder que te julgas ter 
senhor presidente, avisamo-lo: 
ainda vais pagar-nos caro por 
bater-nos feito indigentes. Não 
duvides presidente, pagarás.

Afinal quem são os terroristas?
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O medo de enfrentar o medo 

Por: Cândida Muvale

Fazendo uma breve pesquisa em dife-
rentes sites, encontrei uma definição de 
medo que mostrou-se mais clara, onde 
realça que medo é um estado emocio-
nal que surge em resposta à consciên-
cia perante uma situação de eventual 
perigo. 

A ideia de que algo ou alguma coisa 
possa ameaçar a segurança ou a vida 
de alguém, faz com que o cérebro ac-
tive, involuntariamente, uma série de 
compostos químicos que provocam 
reacções como o aumento do batimen-
to cardíaco, a aceleração da respiração 
e a contracção muscular são algumas 
das características físicas desencadea-
das pelo medo.

Inconscientemente, as característi-
cas físicas produzidas pelo sentimento 
do medo preparam o corpo para duas 
prováveis reacções naturais: o confron-
to ou a fuga.

O medo faz parte da natureza huma-
na e de outros animais e tende a nos 
proteger das diferentes ameaças quoti-
dianas e até um certo ponto, é natural 
que sintamos medo, porém quando o 
medo afecta profundamente um indi-
víduo no âmbito físico, psicológico e 
social, podemos estar diante de uma 
fobia.

E a cada dia surge uma nova fobia 
desde as mais comuns às mais bizar-
ras que se possa imaginar, tais como: 
medo de palhaços (coulrofobia), medo 
de gatos (elurofobia), medo de tomar 
banho (ablutofobia), medo de altura 
(acrofobia), medo de ser tocado (afefo-
bia), entre muitas outras.

No contexto actual que vivemos, dian-
te de muitas situações que enfrentamos 
o medo passa a fazer parte das nossas 
vidas e muitos ao invés de confrontar o 
medo, tende a fugir da situação e pior 
deixar que o medo o paralise.

Diz o ditado que “corajoso não é aquele 
que não têm medo mas sim aquele que enfrenta 
o medo”, mas a realidade actual está a 

mostrar que sentir medo se esconder, 
ignorar, se acomodar ou fugir do ob-
jecto de medo é um acto de coragem.

Poucos na verdade estão dispostos a 
morrer pelo que acreditam ser correc-
to a fazer, a cultura do medo faz com 
que os que tentam diante diferentes si-
tuações da sociedade se opor enfrentar, 
rebater, falar, temam pela própria vida 
e a vida dos seus familiares.

O perigo está à solta em todos os 
cantos e se os nossos ancestrais tives-
sem medo de caçar, enfrentar os ani-
mais mais recentemente enfrentar os 
inimigos e os colonos tenho a certeza 
que não sairíamos da idade da pedra 
e também não teríamos nos livrado da 
escravidão.

Uma sociedade é feita de homens 
corajosos e homens destemidos que 
lutam diariamente para ver a realida-
de mudar que possivelmente pode não 
beneficiar a eles directamente mas sim 
as gerações vindouras e se não fosse a 
coragem de um grupo obviamente que 
Moçambique ainda seria uma colônia 
portuguesa.

É necessário que não se normalize a 
covardia e até na bíblia sagrada tem 
uma passagem em 2 Timóteo capítulo 
1 versículo 7 que diz:  Porque Deus não 
nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação.

Se até Deus diz que não nos deu es-
pírito de covardia, mas se de poder, 
de amor e de moderação, porquê fa-
zerlmos o medo nos dominar ao pon-
to de nos tornar covardes?! Porquê 
aceitamos passivamente certos actos 
e normas vigentes que se assemelham 
à ditadura?! Porquê tememos a morte 
se cedo ou tarde vamos todos morrer 
mesmo?! 

O pior de ter medo e não enfrentá-
-lo é chamar de tolo a quem o enfren-
ta; é ser passivo e manso e chamar de 
idiota a quem é activo e "agressivo" em 
exigir o que tende ser feito por direito 

fundamental do ser humano que são os 
direitos humanos.

Até quando vamos criar e viver com 
fobias que ao longo prazo nos faz tomar 
ansiolíticos, sedativos e antidepressivos 
por coisas que estão nas nossas mãos 
exigir mudança?!

O que muitos ignoram é que aqui-
lo que tu tendes a reprimir te corrói 
e mata por dentro lentamente e apa-
rentemente o se esconder, ser passivo, 
fugir, fingir demência aponta ser a me-
lhor atitude, o melhor comportamento 
mas ao longo prazo cria insatisfação e 
em casos piores pode te levar a apa-
nhar um AVC por assuntos que se fos-
sem tratados e enfrentados com apenas 
uma gota de coragem iriam embora 
pareça insuficiente mudar a realidade.

A passividade e espírito de deixa 
andar são um cancro que inicia com 
medo de enfrentar o medo, claro que 
ao enfrentar a situação os resultados 
podem não ser imediatos e/ou a rea-
lidade pode sim piorar e até ser mais 
dura mas são as pequenas acções que 
tendem a construir uma nova reali-
dade, por isso meu conselho é: sem-
pre que puderes não se cale, não fique 
inerte perante coisas que podes ajudar 
a desconstruir.

O que muitos não sabem é que mui-
tas vezes os perigos são mais psicoló-
gicos que reais, eles nos fazem pensar 
que são a maioria e nós somos a mi-
noria e nos encontramos encurralados, 
eles nos fazer pensar que são mais in-
teligentes e poderosos e nós não temos 
outra saída senão obedecer enquanto 
muitas vezes são puras mentiras. A 
verdade é que nós somos mais fortes 
e juntos podemos excitar a mudança 
que pretendemos mesmo que demore 
algum tempo.

Por mais actos de coragem para a 
mudança de qualquer realidade que se 
mostrar opressora e que não tenhamos 
medo de enfrentar o medo.
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Marchando para a Democracia

Laura A. Nhaueleque

VOZ FEMININA

As marchas que tinham sido marcadas 
para o dia 18 de Março, 4 dias depois do en-
terro do renomado rapper e activista social 
Edson da Luz ou simplesmente, Mano Aza-
gaia foram recebidas com grande violência 
por parte da polícia da república em algu-
mas cidades do país. No entanto, era para 
ser uma marcha pacífica em memória da-
quele que foi um dos poucos que fez da mú-
sica um instrumento de contestação, crítica 
e desacordo com o regime e os seus males. 

A verdade é que os marchantes do dia 18 
de Março em alguns pontos do país foram 
surpreendidos com as habituais repressões e 
violências brutais da Polícia. Algumas ima-
gens disponíveis em várias redes sociais, 
mostram claramente vários momentos e em 
pontos diferentes do país (Cidade de Mapu-
to, Beira, Chimoio) os marchantes a serem 
“regados”com gás lacrimogéneo ao mesmo 
tempo que eram brutalmente agredidos fisi-
camente pela polícia, sobretudo de interven-
ção rápida (UIR), a mesma que devia fazer 
o contrário, estar ali para garantir a ordem e 
proteger aos marchantes. Temos que recor-
dar que para além, da violência física, em al-
guns pontos do país como Namaacha, Gaza, 
a violência foi exercida através da palavra, 
ao se proibir terminantemente as marchas 
em memória ao Mano Azagaia, recorrendo-
-se à desculpas inconsistentes.

Em resultado das violências da polícia 
UIR, Marília Rodolfo, médica do Hospital 
Central de Maputo (HCM), confirma ter re-
cebido 19 feridos entre graves e ligeiros com 
idade entre 15 e 58 anos, atingidos na sua 
maioria pelo gás lacrimogéneo. Segundo a 
profissional, “o gás lacrimogéneo pode cau-
sar queimaduras no aparelho respiratório, 

lesões ao nível do globo ocular, por ser um 
produto expelido em forma de spray, que 
pode levar à cegueira.” Na sequência destes 
ataques violentos da polícia, a profissional 
Rodolfo explica que “há cinco pacientes que 
ainda se encontram em observação por te-
rem contraído lesões várias, nos joelhos, co-
tovelos e noutras partes do corpo. Tivemos 
dois pacientes em estado grave, por terem 
tido lesões oculares”. Estes são dados que 
confirmam os resultados da violência brutal 
da polícia de Moçambique.

A violência policial contra os marchantes 
foi intensificada com uso desproporcional 
da força, tal como mostra a imagem tirada 
quando os agentes espancavam um cidadão. 
Para não falar dos aprisionamentos arbitrá-
rios, por exemplo do presidente da Assem-
bleia Municipal da Beira, Albano Carige, 
do partido Movimento Democrática de Mo-
çambique (MDM) entre outros cidadãos que, 
viriam a ser solto depois do pronunciamento 
da Ordem dos Advogados de Moçambique.

Muitas instituições internacionais e acti-
vistas particulares condenaram e se indigna-
ram com a actuação da polícia do país. Nes-
ta lista está a Human Rights Watch (HRW) 
que já pediu uma investigação em sequên-
cia do uso de gás lacrimogéneo durante o 
cortejo fúnebre e escreve; “as autoridades 
moçambicanas devem investigar rápida e 
imparcialmente o uso de gás lacrimogéneo 
pela polícia no cortejo fúnebre de um famo-
so ‘rapper’ no dia 14 de Março de 2023, em 
Maputo”. Além do mais, devem ser contem-
plados nesta lista de investigação, os autores 
das violências brutais do dia 18 que devem 
ser responsabilizados pelos seus actos desu-
manos e transgressores da lei.

As violências protagonizadas pela polícia 
nos dias 14 e 18, mostram claramente como 
o regime moçambicano é uma máquina de 
contradições entre, o que vem consagrado 
na constituição e a prática. Moçambique 
desde a independência foi assumido por sis-
temas autoritários em níveis de gravidades 
diferentes; porém, nos últimos anos, o auto-
ritarismo sistémico se incrementou conside-
ravelmente.

A partir de estudos de variáveis como 
“processo eleitoral e pluralismo; funciona-
mento do Governo; participação política; 
cultura política; e liberdades civis”levado a 
cabo pelo The Economist Intelligence Unit mos-
trou que o Índice da Democracia em rela-
ção ao ano de 2020 classificou a democracia 
moçambicana como “autoritária”. Além do 
mais, a democracia do país regrediu de 2019 
para 2020, ao passar da 120ª para 122ª posi-
ção. Em termos de pontuação, Moçambique 
somou em 2020, 3.51 pontos, contra 3.65 do 
ano anterior, 2019. 

Nesta óptica, para que um país seja con-
siderado plenamente democrático tem que 
somar 10 pontos. Se olharmos os números 
deste documento e os comportamentos do 
regime cada vez mais violentos é forçoso 
concluir que Moçambique está longe de ser 
considerado um país democrático ou pelo 
menos parcialmente democrático como era 
nos anos anteriores.

Caberá agora às forças políticas e da so-
ciedade civil presentes no terreno reportar 
o país a um nível aceitável de democracia e 
de tolerância, incluindo os muitos que, den-
tro da FRELIMO não compactuar com os 
métodos usados para reprimir uma marcha 
pacífica e ainda mais grave, autorizada.

Assinaturas
Mensal Trimestral Semestral Anual

Nacional/Função pública 500 Mts 1000 Mts 1600 Mts 2500 Mts

Embaixadas e fora do País 10 USD 20 USD 32 USD 50 USD

Apoios/Doações Nib- 000800002660315610113                              conta- 22660315610001



8 Luz
DO PENSAMENTO

Quinta-Feira,  23 de Março de 2023

OPINIÃO

Paco Planelles / Espanha

19 de março:
FESTA DE SÃO JOSÉ / DIA DO PAI

 Podemos afirmar que a nossa Comunidade Va-
lenciana, Espanha, África ou América Central es-
tão salpicadas de ermidas e altares nas suas igrejas 
paroquiais dedicadas à invocação e devoção de São 
José.

A palavra devoção significa, em essência, Amor: 
um amor dedicado, generoso, que não espera nada 
em troca. Uma pessoa pode ser dedicada ao marido 
ou à esposa, aos pais, aos filhos, e isso implica que 
ela está disposta a colocar as necessidades dos out-
ros acima das suas. Num contexto religioso, a invo-
cação e a devoção que se professa aqui, ou além das 
nossas fronteiras, a São José é precisamente esta: o 
amor que se professa aos Santos de Deus, que com-
porta uma predisposição para cumprir a vontade 
divina; assim como, um Anjo se manifestou a São 
José.

• O esposo da Virgem Maria e pai putativo de 
Jesus é um bom exemplo da vontade divina. Os 
apóstolos Lucas e Mateus nos dizem que ele per-
tencia à linhagem do rei Davi e o descrevem como 
um velho viúvo que se casou com a jovem Maria. 
O casamento judaico consistia em duas partes: o 
noivado, em que os cônjuges continuavam a viver 
separados e em castidade, e o casamento propria-
mente dito, quando iniciavam a vida conjugal. Por 
isso, José ficou consternado ao saber que Maria es-
tava grávida sem que ainda houvesse a consumação 
do casamento e decidiu repudiá-la secretamente, 
evitando assim que ela fosse apedrejada. Mas um 
Anjo de Deus explicou a ela que Maria havia con-
cebido por obra e graça do Espírito Santo, e que 
seu filho seria o Messias esperado pelo povo de Is-
rael. José acreditou na palavra do enviado divino e 
adotou Jesus como seu próprio filho.

Por mais de dois milênios de adoração a São José 
e à Sagrada Família, não faltaram aqueles que ven-
eraram o esposo da Virgem Maria e pai putativo de 
Jesus com grande devoção popular como exemplo 
e guia em suas vidas.

•  DIA DO PAI
No dia 19 de março, com a festa de São José, cele-

bramos o "Dia do Pai" e, talvez!, também o "Dia do 
Seminário" em nossa Igreja diocesana de Segorbe-
Castellón e Levante. Para muitos castelhonenses e 
valencianos, o mês de março de 2023 não passará 
despercebido, com uma semana festiva de enorme 
participação; variedade de eventos programados, 
grandes fogos de artifício, shows pirotécnicos, con-
chas comemorativas, foguetes, bombinhas, mascle-
táes e acima de tudo, alguns organizadores (“festers 
& gaiaters”) com muita fé, esperança e muita deter-
minação, bom trabalho e alegria de todo cidade em 
sua peregrinação maciça de "les Canyes" à colina 
de La Magdalena; bem como, grande participação 
cidadã nas suas visitas aos monumentos artísticos 
das Fallas na cidade de Valência ou outros, como 
na minha querida cidade natal de Burriana com o 
"cremá” das Fallas nesta próxima noite Josefina.

Já os estabelecimentos da cidade de La Plana de 
Castellón e o 'Cap i Casal' de Valência, por outro 
lado, tentaram - em nossa semana festiva - não 
perder a “corda” e acelerar suas vendas, anuncian-
do com grande alarde que iam chegando e às festiv-
idades de São José com o propósito de que o mundo 
inteiro desse artigos aos seus pais neste designado: 
"Dia dos Pais". Alguns terão perdido a oportuni-
dade de oferecer qualquer detalhe ao pai e outros 
terão perdido o dia do seu nome e a data. No en-
tanto, haverá quem prefira dar ilusão, amor, ajuda 
e esperança ao chefe de família, ao longo do ano, 
e não aderir à nossa sociedade atual que aproveita 
ao máximo cada evento ou festa; muitas vezes deix-
ando de lado a substância principal do evento de 19 
de março, "Dia dos Pais", dia de São José.

  E, para outros - seminaristas e padres diocesa-
nos, este é um dia baseado na esperança e na re-
flexão sobre a sua emocionante tarefa missionário-
sacerdotal e o futuro aqui, na Espanha, ou além de 
nossas fronteiras. Por exemplo, para os jovens semi-
naristas em formação do nosso seminário diocesano 
e párocos das respetivas paróquias da Arquidiocese 
de Valência que, com o exemplo da sua vida, das 
suas palavras e dos seus gestos; com a pregação da 

Palavra, seu testemunho diário e serviço dos sacra-
mentos; assim como, pela sua proximidade aos que 
sofrem e são mais necessitados,... celebrarão tam-
bém o dia de São José de uma forma muito espe-
cial: com a esperança de que Deus chame muitos 
outros corações solidários e generosos para que no-
vas vocações podem surgir e florescer novamente.

Eu amava muito meu pai. Ele já morreu! Ele 
era um homem forte e silencioso. Na minha mesa 
eu tenho uma foto dele. Ele era um portador; isto 
é, caminhoneiro. E ao volante do seu veículo em 
tempos duros e difíceis da nossa história, ganhava a 
vida nas estradas de toda a Espanha; reuniu, cuidou 
e manteve uma "pequena" Igreja doméstica, com-
posta por sua esposa e 8 filhos.

Hoje, longe de beijos, abraços e presentes que não 
posso te dar; Eu quero lembrar desse homem forte 
e silencioso; grande e bom trabalhador: Francisco 
Planelles Monfort, que me fez sentir muito especial 
e que ensinou aos seus filhos o que é a amizade, a 
solidariedade, a honestidade, a nobreza e a preocu-
pação com todos os mais pobres e vulneráveis   da 
nossa sociedade.

PONTO FINAL
A festa de São José é, portanto, motivo de festa, 

alegria, visitas, recordações e felicitações por cel-
ebrar o dia do nome dos nossos pais. Por isso, ob-
rigado, Pai!, por estar sempre presente - junto com 
minha mãe, Carmen Segarra e meus irmãos, e por 
me deixar ir quando precisei da liberdade de viajar, 
em minha peregrinação como caminhante, como 
peregrino. ..sempre um peregrino, para as camin-
hadas da vida.

• Feliz Dia de São José, irmâos moçambicanos, 
no Dia do Pai, Padroeiro do Seminário, da Igreja 
Universal, do Grêmio dos Carpinteiros, Falleros e 
das nossas Festas Josefinas.

Saudaçôes desde cá, desde a Cidade de Castellón 
(Espanha)

PACO PLANELLES, Journalista 

PUBLICIDADE
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Falar neste texto acerca da problemática 
da entrevista profissional nas instituições 
públicas em Moçambique: Uma tampa das 
vagas ocupadas é tentar trazer a imagem 
vigente nas instituições públicas no país 
pois, o cenário é muito perturbador e preo-
cupante. Este cenário é perpetrado por um 
grupo de indivíduos que criam um link, 
uma rede de pessoas, que está engajada na 
causa. 

Numa conversa com alguns jovens e ami-
gos académicos que passaram por essas 
situações, colhendo as suas lamentações 
por terem concorrido às diversas vagas 
no sector público e sem sucesso, sentem-
-se ameaçados por esta nova realidade que 
a cada dia que passa vem ganhando asas. 
Não porque não tenham capacidade para 
serem apurados caso seja usada a justiça 
de selecção, mas sim, porque nos requisi-
tos necessários para ser apurado não colo-
caram o envelope do documento “d”. Este 
documento é muito forte nos dias actuais 
em Moçambique, e isso já vem influencian-
do as instituições privadas, pois os mesmos 
que estão exigindo o documento “d” tam-
bém fazem parte dessas instituições ditas 
“Sem fins lucrativos”.

O que falta ser feito no acto de entrega 
de documentos de candidatura às vagas 
no aparelho do estado é a colocação nos 
requisitos a questão da quantia monetária 
exigida por essa rede de pessoas que ficam 
em frente de todo o cenário.

É preocupante viver num país onde 70% 
ou mesmo 80% dos jovens académicos cujo 
seu percurso académico foi marcado de 
notas extremamente boas e com um reco-
nhecimento dos seus docentes assim como 
colegas de ter sido o melhor da turma a vi-
ver num abismo de desemprego, e aqueles 
que passaram a vida negativando, pagando 
para a sua aprovação sendo os beneficiados 
de emprego no aparelho do estado porque 
aliciaram o sistema e deram o documento 
“d” para o seu apuramento, e a pergunta 
que não quer se calar é O quê se espera 
destes contratados iletrados na execução 
das tarefas a elas confiadas? Acredito que 
a resposta para esta questão muitos de nós 
tem em mente.

Um dia o Estado moçambicano irá im-
plorar pelos jovens. Actualmente os jovens 

se vêm obrigados a abraçar as ONG’s, e já 
não querem saber do Estado. Não que não 
gostariam de trabalhar para o aparelho do 
Estado, mas sim por alguns motivos sabidos 
por muitos de nós e que aqui apresentarei 
alguns: 

i) Em primeiro lugar, porque os “mais ve-
lhos” não querem ceder espaço aos jovens, 
eles querem trabalhar e nunca aposentar 
por mais que a idade não os permita, e os 
jovens vêm-se sem espaço no sector público 
porque todos os cargos que deviam ser ocu-
pados por eles foram monopolizados por 
velhotes que até parece serem herdeiros le-
gítimos e que foram nascidos para exercer 
aquele cargo até a sua morte, e se tentas 
tirá-los da posição por eles ocupados são 
mortes atrás de mortes dos seus sucessores. 

Um facto que mais surpreende é a forma 
como orquestram o processo de candidatu-
ras às vagas, pois, são anunciadas e traça-
dos todos os seguimentos que deverão ser 
cumpridos desde a entrega de documen-
tos, o processo de selecção, as entrevistas e 
a fixação dos apurados, sendo que eles já 
têm em mente os legítimos donos daque-
las vagas publicadas. Porque eles vendem 
as vagas muito antes da sua publicação, e 
esperam ser anunciadas as vagas para que 
finalmente coloquem as pessoas que paga-
ram para essas posições que supostamente 
alegam ser de justa concorrência.

ii) Em segundo lugar, não é fácil ser in-
corporado no aparelho do Estado porque 
a corrupção dominou tudo, e que tu não 
entras no aparelho do Estado sem pagar, 
ou seja, as vagas são vendidas ou distribuí-
das aos familiares dos supostos chefes ou 
aqueles responsáveis por cada sector. Esta 
situação tornou-se numa moda e vício na 
actualidade que até ter um nível superior 
com melhores notas já não serve para nada 
pois, no final das contas não são as notas 
ou o resultado que tiveste na formação que 
conta mas sim, o pagamento que é efectua-
do é que mais conta, e muitas das vezes são 
aqueles fracassados no tempo da formação 
que têm dinheiro para pagar a essas vagas. 
Os melhores estudantes e bem empenha-
dos já não são repescados para trabalhar 
por mérito, e isso acaba os levando a frus-
tração, ao ponto de ficarem sem saída, e 
quando concorrem às ONG’s e são apu-

rados eles preferem passar o resto da sua 
vida trabalhando para essas organizações e 
não se importando mais com o aparelho do 
Estado.

iii) Em terceiro lugar, o que leva os jo-
vens a abraçar as ONG’s é a questão dos 
salários paupérrimos pagos no sector públi-
co, diferentemente do que se ganha numa 
ONG. Nenhum jovem aceita trocar os seus 
60/70/80 mil por um 15/20/30 mil pago 
pelo Estado no mesmo intervalo de tempo 
de trabalho ou mais. Como dizem vários 
jovens “as ONG’s pagam bem” e trabalhar 
para o aparelho do Estado é só para garan-
tir a alimentação em casa e nunca desen-
volver. 

Este espírito nasce dos jovens por conta do 
tratamento que recebem deste. Sentem-se 
humilhados e que chegam a se questionar o 
porque de se massacrar tanto na formação 
superior se não terão uma ocupação con-
digna no aparelho do Estado após o térmi-
no da sua formação? Isto porque mais uma 
vez os “mais velhos” não querem ceder o 
espaço aos jovens e se sentem obrigados a 
aumentar o seu nível académico pagando 
os seus docentes para que terminem facil-
mente o curso e de forma rápida, para que 
possam garantir a sua posição ou para que 
subam de posição, porque eles já estão lá 
no sistema e os jovens não.

Hoje em dia a formação académica 
tornou-se em um veículo “corrida para o 
trabalho” e não como forma de se criar 
intelectuais que possam responder aos an-
seios do país e desenvolvê-lo, pois os aca-
démicos estão preocupados em trabalhar 
de qualquer forma, seja honradamente 
ou bajulando os superiores que adoram 
ser vistos como chefes e não líderes. E as 
questões que não se querem calar são: 
Qual é o destino que o país quer ter com 
este cenário que a cada dia se intensifica? 
Será que um dia iremos parar de mendi-
gar e realizar nossos próprios projectos 
para desenvolver o país?  

Dizem que os filhos aprendem o que os 
seus pais ensinam, e os filhos moçambicanos 
crescem com esta mentalidade que a cada 
dia se repete, a falta de honestidade, digni-
dade e amor a pátria. Mais uma vez volto a 
dizer que “Um dia o Estado moçambi-
cano irá implorar pelos jovens”. 

A problemática da entrevista profissional nas 
instituições públicas em Moçambique: Uma tampa das 

vagas ocupadas

Por: Arsal José Minrage
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Mais uma vez cá estou para lhe 
deleitar com um texto que espe-
lha a actualidade sociopolítica de 
Moçambique. Mas antes, convém 
asseverar que os Direitos Huma-
nos existem por causa do Homem 
e para o Homem1. Por esta razão, 
Moçambique é signatário da maio-
ria dos tratados e convenções inter-
nacionais sobre os Direitos Huma-
nos e, no plano nacional, os Direitos 
Humanos também encontram uma 
consagração emanada na Constitu-
ição da República. O artigo 40 da 
CRM, ao abrigo no1, procede que 
todo o cidadão tem direito à vida e à 
integridade física e moral e não pode 
ser sujeito à tortura ou tratamentos 
cruéis ou desumanos. O artigo 51 do 
mesmo imperativo constitucional, 
consagra-se que todos os cidadãos 
têm direito à liberdade de reunião e 
manifestação nos termos da lei.

Contrariamente ao que os instru-
mentos acima defendem, o que hoje 
se vive em Moçambique é algo triste 
e vergonhoso, tanto no quadro re-
gional quanto internacional, tudo 
isso, sobre a morte do músico Aza-
gaia que é tida como o alarme que 
suscita um despertar à grande maio-
ria de jovens moçambicanos apaixo-
nados pelo rap lírico e consciente. 
O cenário começa na terça-feira 
(14.03.2023), no cortejo fúnebre do 
músico Azagaia ao cemitério de Mi-
chafutene, onde a polícia pôs-se a 
expelir gás lacrimogéneo no intento 
de dispersar a população que paci-
ficamente ia sepultar o músico que 
em vida sempre inspirou confiança 
nos seus ideais. 

Neste aspecto, após a cerimónia 
fúnebre, o povo ainda ávido em 
homenagear o músico Azagaia de-
cide unanimemente preparar uma 

marcha ao nível das capitais provín-
cias, como forma de honrar os fei-
tos do artista. A ideia de realização 
da marcha do povo foi um cenário 
bem organizado, e que se previu a 
ocorrer no Sábado(18.03.2023). De 
forma almejante, o povo fez petições 
ao Conselho Municipal das respec-
tivas capitais provinciais, principal-
mente Cidade de Maputo, Beira, 
Quelimane2, Cidade de Nampula 
e Pemba, tendo sido deferidas em 
quatro municípios, excepto a cidade 
de Pemba, alegadamente de puder 
haver o aproveitamento de terceiros 
dada insegurança da província de 
Cabo Delgado.

No dia da marcha, nas três cidades 
já autorizadas, isentando Queli-
mane, o povo dirige-se aos pontos de 
encontro para dar-se início à mani-
festação ora planeada e, chegando-
se ao local viu-se a presença da PRM 
que de facto foi louvável a sua com-
parência, especialmente para garan-
tir e assegurar a ordem e tranquili-
dade durante as manifestações. Mas, 
ao contrário do que se esperava em 
relação ao papel da PRM, notou-se 
uma atitude muito violenta por par-
te Polícia, sobretudo nas cidades de 
Maputo, Beira e Nampula, em que 
a Polícia foi arremessando gás lacri-
mogéneo no meio da massa popular, 
foi torturando cidadãos indefesos, 
que simplesmente dirigiram-se às 
ruas para manifestar pacificamente. 
Deste modo, dada magnitude da ac-
tuação da Polícia nessas três cidades, 
chamar de violação dos Direitos 
Humanos seria amenizar a situação, 
factor que me leva a designar de um 
autêntico Estupro dos Direitos Hu-
manos. 

Porém, o cenário observado no 
Sábado (18.03.2023), clarificou que 

a Polícia é a entidade mais atemo-
rizada neste país e não o povo, pois 
[a Polícia] obedece cegamente às 
ordens superiores, não necessaria-
mente para manter a ordem e tran-
quilidade, mas para preservar os in-
teresses das elites e para defender o 
pão e não o povo. Isto tudo, é por 
um lado associado a falta de profis-
sionalismo e profissionalidade que 
move os agentes da polícia a agirem 
de forma desumana, quanto tam-
bém olha-se uma sujeição movida 
pelo medo de represálias dos supe-
riores, em caso de recusa das ordens.

No entanto, examinando o outro 
ângulo, que é neste caso o maior nes-
sa toda problemática, compreende-
se que o Governo de Nyusi “é o mais 
fraco na história de Moçambique”, con-
forme aponta o director da ONG 
Centro de Integridade Pública (CIP), 
Edson Cortez, sobretudo “por recor-
rer a violência como alternativa viável para 
travar o exercício das liberdades funda-
mentais”. E, num debate promovido 
pela STV no Programa Noite Infor-
mativa, no Domingo (19.03.2023), 
Mabunda referiu que, “a atitude to-
mada pela Polícia moçambicana, que sem 
dúvida reconhece-se como um mandado dos 
superiores, é uma declaração de guerra entre 
o Estado e a sociedade, e isso vem romper o 
contrato social, fazendo com que ressurja o 
estado de natureza em que o Homem é Lobo 
do próprio Homem”.

Caro leitor e cidadão moçambica-
no, reflicta comigo: Com esta ditadura 
que se vive no Governo de Nyusi, num país 
tido democrático considerarias estar pre-
parado para encarar o terceiro mandato? Se 
sim, então que pare com as lamenta-
ções. Se não, é o momento de fazer a 
diferença e, a urna é o local acertado 
para tal efeito. 

Aquele abraço!

Por: Gerson Francisco Marques

Estupro dos Direitos Humanos em Moçambique: Um olhar da 
Submissão da Polícia às Ordens Superiores aquando da Marcha 

do Povo (Sábado-18.03.2023).

 1 Homem visto aqui como homens e mulheres.
 2 A marcha da Cidade de Quelimane ocorreu de forma ordeira e pacífica. 
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Desde o inicio dos tempos, as rosas sempre fo-
ram lindas, cheirosas, inofensivas, mas principal-
mente sem nenhum espinho.

Mas com o passar do tempo, algumas rosas 
iam se sentindo insatisfeitas com sigo mesmas.  
Elas sentiam-se fracas e inofensivas de mais, por 
conta disso elas queriam ser iguais aos outros. 
Fortes e assustadoras e destemidas. Para poder 
afastar as pessoas das suas lindas pétalas, desse 
jeito mudariam a sua natureza e não teriam que 
ser consideradas angelicais de mais a ponto de 
todo o mundo as precisar para enfeitar as suas 
casas, dar a suas amadas, cheira-las…entre ou-
tros.

 Num belo dia, um elefante passou por uma 
rosa, a forçar e o tamanho impressionaram a 
rosa, foi quando ela decidiu perguntar

Rosa: Bom dia senhor elefante
-Bom dia: respondeu o elefante
Rosa: és muito grande e assustador, quem dera se eu 

pudesse ser igual ao senhor, aposto que as pessoas não se 
meteriam comigo.

-Hahaha…  sorriu o elefante e foi-se em bora
No dia seguinte a doce rosa foi até a beira do 

rio, onde viu o sapo calmo na sua grande folha 
aguardando pela sua presa

-Boa tarde senhor sapo cumprimentou a rosa toda 
agitada.

-Olá bela rosa, o que te deixa tão inquieta? pergun-
tou o sapo

-Haaaaaaa… suspirou a rosa e disse: estou can-
sada de tão ser linda, tao doce, chamo muita atenção e 
ninguém tem medo de mim, queria ser como o senhor sapo, 
com esse veneno que tens aposto que os insetos tremem de 
medo da sua super lingue.

-Rebet rebet rebet hooo linda rosa, cuidado com o que 
desejas, pode não ser o que precisas, assim disse o sapo e 
pulou para o lago.

No dia seguinte a rosa foi ter com a hiena e 
perguntou: Ola dona hiena, o que fazes para ter os 
dentes todos afiados e esse ar super assustador? Aposto 
que ninguém chega perto de ti, quem dera se eu fosse como 
a senhora, assim nenhum humano chegaria perto de mim. 
Disse a rosa

-Linda rosa linda rosa! Devias aprender a se amar como 
tu és, pois, existem alguns que dariam tudo para mudar 
a sua natureza selvagem, apenas para puderem se tornar 
iguais a ti. Mas em algum momento a pessoa percebe que 
é o melhor remedio, pois, as vezes valorizamos algo depois 
de perder, e nem sempre ficamos felizes depois de obter o 
desejado. Assim disse a hiena e se foi embora.

Dois dias depois a rosa toda resmungona va-
gando pela floresta com o trevo de quarto fo-
lhas na mão, fazendo o bem me quer e o mal 
me quer.  Deparou-se com um poço mágico que 
realizava apenas um desejo a cada 100 000 anos. 

-Aproxima-se pequeno docinho, aproxima-se… assim 
ecoava a voz assustadora e estranha saindo do 
fundo do poço.

-Quem está aí? Caíste para dentro do poço? Pergun-
tou a rosa

-Eu sou um poço mágico, posso realizar qualquer desejo 
e hoje é o seu dia de sorte... assim respondeu a voz 
estranha e misteriosa dentro do poço…

-Sério? Perguntou a rosa toda empolgada.
Sim, qualquer desejo, mas antes saiba, uma vez rea-

lizado o desejo já mais será desfeito, afirmou a poço.
A rosa toda empolgada disse: está bem… eu não 

vou me arrepender porque é tudo o que eu quero, desejo ter 
espinhas para poder picar as pessoas que sempre tiram 
as minhas pétalas, assim vou assusta-las e levá-las para 
bem longe de mim e desse jeito serei forte como o elefante, 
destemida como o sapo e a hiena.

-Vá para casa pequena rosa, durma e amanhã o seu 
desejo será realizado… assim disse o poço, e depois 
sumiu com um sopro de mágica.

Já na manhã seguinte, a rosa acordou toda di-
ferente, exatamente como havia desejado. Esta-
va uma bela manhã de primavera, nessa época 
do ano as flores ficam mais linda e cheirosa que 
em todas as outras estações do ano.  O que fazia 
com que as crianças e adultos a quisessem tocar 
ainda mais, cheira-la, usa-la para alegrar a casa, 
entre outos.  Mas nessa tentativa, algo estranho 
se passava, sempre que alguém tentava tocar-
-lhe, definitivamente a rosa já não era a mesma, 
pós tinha espinhos e machucava qualquer um 
que tentasse toca-la, os adultos assim como as 
crianças. As pessoas passaram a temer as rosas 
por conta da sua mudança, apercebendo-se no 
que havia se tornado, ficou completamente triste 
e arrasada. Inconformada com o que havia se 
tornado, a rosa vagou por horas pela floresta na 
tentativa de achar o poço mágico para reverter 
o feitiço, mas ela não achava em lugar algum. 
A rosa não conseguia parar de chorar de tanta 
tristeza, ela queria voltar a ser como era antes, 
ela sentia falta de alegrar as pessoas, sentia falta 
do toque delas, sentia falta da sua beleza pura e 
da sua delicadeza. 

O elefante, a hiena e o sapo não deixaram de 
notar a mudança da rosa, assim como a enorme 
tristeza que se fazia sentir na rosa.  Por esta ra-
zão, foram ter com ela e pasmos questionaram-
-na o que tinha se passado, de onde vieram as 
espinhas e o porquê estava tao triste?

A rosa com as pétalas todas murchas devido a 
tanta tristeza, chorando disse: eu queria ser especial 
como vocês, queria colocar medo nas pessoas para que 
elas não me tocassem sempre, estava cansada de ser tão 
perfeita, num belo dia achei um poço mágico que prometeu 
realizar o meu desejo, e eu sem pensar desejei ser assim, 
mas agora já não quero mais, eu não quero machucar as 
pessoas, quero voltar a ser como era, estou muito mas 
muito arrependida ʺsuspirou a rosa" com as pétalas 
todas caídas.

-Vamos procurar o poço mágico para reverter o feitiço. 
Disse o elefante

Rosa: agora é tarde de mais, o poço desapareceu e eu 
estou condenada a ser um monstro para sempre, quem 
dera voltar no tempo (suspirou a rosa super triste) ago-
ra as pessoas mal me tocam e as crianças têm medo de 
mim porque eu machuco elas, estou tão, mas tão, mas tão 
arrependida, nunca mais vão querer tocar-me, cheirar e 
nem embelezar as suas casas comigo, eu sou um lixo, me 
consideram como uma ameaça, sou um monstro. A rosa 
chorava inconsolavelmente sem parar, mas aí o 
elefante disse:

-Olha rosa, todos nós somos especiais do nosso jeito, 
olha para mim, todo gigante e assustador também queria 
ser pequeno e delicado como tu para poder brincar nor-
malmente com as pessoas

Sapo: olha para mim, todo imperfeito com borbulhas, 
também queria ser lindo, maravilhoso e delicado como tu, 
mas eu sou feliz por ser quem eu sou, eu prefiro acreditar 
que deve ter algum motivo para que eu seja assim, e se eu 
não fosse assim quem comeria aqueles insetos gostosos? 
(todos colocaram-se a rir)

Hiena: ammm rosa, eu queria tanto ter uns dentes per-
feitos, mas descobri que sem os meus dentes eu não seria 
um bom predador

-Já pensou como seria se o elefante não fosse grande e 
assustador? Perguntou a hiena

-Seria fraco e pequeno e assim os caçadores podiam 
abate-lo com muita facilidade porque não teria como 
defender-se deles. Respondeu a Rosa. 

O sapo pergunta: e como acha que seria a hiena se 
não tivesse os dentes grandes e afiados?

A rosa responde: teria os dentes pequenos e fofos logo 
não seria assustador e um bom predador.

-E o sapo sem o seu veneno e sem a sua lingua elástica?
A rosa responde: não teria como neutralizar as suas 

presas e não teria como caçar, acho que ele morreria de 
tanta, mas tanta fome.

-Com tudo isso minha pequena rosa, queremos dizer 
que todos nós temos os nossos defeitos, mas são os mesmos 
defeitos que nos fazem diferentes um do outro, e acabam se 
tornando qualidades em algum momento, por nos distin-
guir e tornar-nos únicos, sendo assim, tens que te aceitar 
para que nós também possamos te aceitar e amar do jeito 
que é.

E em coro todos perguntaram: e agora, de hoje em 
diante, como será a rosa com os seus espinhos?

-Serei linda, especial e um pouco assustadora… res-
pondeu a rosa com as pétalas levantadas trans-
bordando de alegria.

-Obrigada amigos por me ensinarem que todos nos so-
mos especiais de algum jeito, por isso, devemos aprender a 
nos amar cada um do jeito que é, e que os nossos defeitos 
não são para nos envergonhar, mas sim aceita-los por-
que eles nos distinguem dos outros e tornam-nos especiais. 
Pois quem realmente te ama, vai amar sem olhar para as 
defeituosas características. O amor é incondicional

A partir desse dia a rosa não teve mais vergo-
nha dos seus espinhos, as pessoas se habituaram 
ao seu novo aspeto até hoje é considerada uma 
das flores mais lindas do mundo. 

A Rosa e os seus espinhos

Por: Mildradh Rosário
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