
	  

	  

______________________________________	  
 “Esta viagem me permitirá encontrar a comunidade católica e confirma-la no seu 

testemunho do Evangelho” 
Papa Francisco 

OR.N. 15/CCPVP/2019                                                                                Maputo, aos 30 de Agosto de 2019                                                                                                                                   

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA AS PARÓQUIAS E OS CRISTÃOS  
(É importante que se leiam integralmente estas orientações nas assembleias litúrgicas) 

 
Cordiais saudações em Cristo Jesus! 
Estando a chegar o Santo Padre, Papa Francisco, pedimos a vossa atenção para o seguinte:  
 
I. Hóspedes: 
1. Agradecemos pela abertura de muitas casas para acolher os “irmãos na fé” que chegam como peregrinos. Foi 
muita a oferta de acolhimento, e algumas famílias e paróquias ficaram sem hóspedes. Sintam igualmente que 
chegou um grande hóspede na vossa casa, Jesus Cristo, e que Ele vos abençoe  pelo vosso coração generoso. 
2. Desejamos um bom acolhimento de todos os hóspedes e auguro que seja um momento de uma boa 
convivência e partilha. Exortamos para que entrem em contacto direto com os vossos hóspedes, seguindo as 
suas viagens e acolhendo-os nos pontos de chegada. 

II. Acolhimento do Papa pelas ruas. 

3. No dia 04, as 17h30: Vamos todos acolher o Santo Padre, colorindo com nossa presença as ruas, que ele vai 
passar de Papa Móvel, depois de desembarcar no aeroporto. Nos posicionaremos da seguinte forma: Zona 
Pastoral № 02 e Legião de Maria: No Largo do Aeroporto até à Praça dos Heróis Moçambicanos; Zonas 
Pastorais 04, 05 e 06: da Praça dos Heróis Moçambicanos até Av. Eduardo Mondlane; Zonas Pastorais 01 e 
03: da Av. Eduardo Mondlane até ao Cruzamento com a Av. Julius Nyerere; Seminário Pio X, Formandos, 
Formandas, Religiosos/as, Consagrados/as e Apostolado de Oração: do Cruzamento entre a Av. Julius 
Nyerere com Kwame Krumah até a Nunciatura. 
 
4. No dia 05, as 9h45: Todos os jovens são convidados a saudar o Santo no percurso que fará de papa móvel 
da ponta vermelha ao pavilhão de Maxaquene.Os jovens e interessados se posicionarão da seguinte maneira:	  
Na Saída da Ponta Vermelha: zonas 4 ; Av. Julius Nyerere: zonas 3 e 5; Av. 24 de Julho:  zonas 6,7 e 9; Av. 
Vladimir Lenine: zonas 1 e 2; Zona do prédio 33 andares: zona 8; Arredores do pavilhão de Maxaquene: zonas 10. 

III. Encontro interreligioso no pavilhão do Maxaquene: As entradas iniciam cedo e encerram as 8,30h. 
Ajudem os jovens hóspedes a chegarem ao local do encontro, usando os transportes disponíveis. Uma vez que 
alguns jovens credenciados não entrarão por falta de espaço, é uma vantagem chegar cedo.  

IV. Para a Missa no Estádio Nacional do Zimpeto, no dia 06:  

5. As entradas iniciam as 5h00. As 7h30 inicia a atividade de ambientação, seguida de oração de salmos, o 
ofertório e a reza do terço. As entradas para dentro do estádio encerram as 8h30. A missa inicia as 10h00 e terá 
a duração de 1.45h. 
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6. O ofertório da missa será feito excepcionalmente as 8:30h, antes do tempo recomendo, para se dar conta ao 
tempo relativamente curto da missa.   

7. O Estádio do Zimpeto será naquele dia um lugar de oração. Exortamos que tenhamos a mesma atitude de 
entrar numa Igreja. É importante seguir as orientações dos voluntários que vão fazer o acolhimento. 

8. As entradas serão feitas mediante crachás para os delegados e mediante senhas para todos os crentes. 
Cada um deve buscar saber qual é a porta de entrada certa de acordo com a cor da sua senha. Tudo será feito 
da forma como habitualmente entramos numa Igreja para a missa. Quando os espaços de dentro estiverem 
ocupados então nos posicionaremos no lado de fora, onde estarão colocadas telas grandes e haverá ministros 
para o momento da comunhão eucarística. 

9. Importante para Estádio Nacional do Zimpeto: Portar o crachá ou a senha; levar algo para proteger-se de 
sol (chapéu, boné, lenços...); chegar cedo; cumprir as exigências da segurança; seguir as orientações dos 
voluntários de acolhimento; 

10. O que evitar: coisas que podem atrapalhar a segurança, instrumentos metálicos, cortantes, incluindo guarda 
chuva. Não levar roupa e materiais de campanha política, nem aproveitar a missa para esse propósito. Não levar 
bebida alcoólica nem entrar bêbado. Falar ao telemóvel quando iniciar a oração (faça uso muito moderado e 
discreto do registo de imagem). É para rezar. 

11. Conselhos de Saúde: O tempo prolongado no estádio exige que nos Preparemos responsavelmente, isto é, 
devidamente cuidados na alimentação e no consumo dos líquidos (água e outros). Podem levar convosco 
alguma coisa para auto-ajudarem-se antes da missa ou logo depois. Os que estão a cuidar de sua saúde não se 
esqueçam de levar os medicamentos e tomar nas horas recomendadas. Sentindo-se mal informe imediatamente 
o voluntário que estiver muito próximo e ele solicitará de imediato o pessoal da saúde. 

12. Assunto de transporte para as paróquias: Os transportes públicos iniciam a transportar na vossa paróquia 
as 4h00; Em cada autocarro haverá um voluntário nosso que vai anotar as carreiras feitas; O preço será de 10 
meticais por pessoa. As paróquias organizem da melhor forma, dando prioridade  aos que têm serviços na 
liturgia, os anciãos e adoentados. (Equipa de coordenação de transporte: 826284510/877237235/848410972/843277440). 

 13. Transporte para os sacerdotes e pessoal religioso missionário: Os autocarros terão uma única partida 
as 6h45, dos seguintes pontos: Seminário Cristo Rei; Seminário Santo Agostinho; Seminário S. Pio X; Paróquia 
do Infulene; Paróquia da Santa Ana da Munhuana.  

14. No fim da missa: Que cada um saia através do portão correspondente, de forma ordeira, pois haverá um 
tempo apropriado para liberação da saída, da mesma forma como aconteceu a entrada.  

‘Esperança, Paz e Reconciliação’ 

Coordenação Geral da Visita Papal/CEM 

                                        
	  	  	  	  	  	  	  	  +	  António	  Juliasse	  F.	  Sandramo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Bispo	  auxiliar	  de	  Maputo)	  
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