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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

De 24 de Fevereiro a 1 de Março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora da Muxima, Diocese de 

Viana, teve lugar a I Assembleia Plenária anual da CEAST que contou com a presença de  todos os 

Bispos da CEAST, destacando-se as presenças de D. Joaquim Nhanganga Tyombe, bispo eleito do Uige 

e do Padre  Adão António, administrador diocesano de Malange. Destacamos, igualmente, a presença de 

D. Giovanni Gaspari, Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, que dirigiu palavras de saudação e de 

apreço a todos os Bispos reunidos em Plenária. No discurso de abertura, D. Filomeno do Nascimento 

Vieira Dias, presidente da CEAST destacou as seguintes questões de pertinente actualidade: a) 

solidariedade com os doentes, sobretudo da Covid-19, e uma palavra de apreço para os agentes 

sanitários que enfrentam com coragem este mal; b) Igreja serva dos pobres, que deve comprometer-se 

com eles e ajudar na procura de soluções para se combater a fome e a pobreza; c) convivência social: há 

necessidade de maior diálogo e tolerância para que não se desperdicem as conquistas já alcançadas no 

caminho da paz e da reconciliação nacional; d) Urgência da cultura do encontro que permite que nos 

abracemos como irmãos. 

Deliberações 

Na sequência  dos trabalhos, os Bispos aprovaram: 

1. A Mensagem Pastoral sobre o momento actual ‘Angola, casa de paz, liberdade e fraternidade’; 

2. As propostas para a criação de 3 dioceses, sendo 2 a desmembrar da Arquidiocese do Lubango e 

1 a desmembrar da Diocese de Benguela; 

3. A criação do Instituto Missionário ad gentes Mamã Muxima, da CEAST, e que formará 

sacerdotes para as Dioceses  de Angola e do Mundo; 

4. A realização do II Simpósio Internacional de Pastoral Bíblica a realizar-se em Luanda, de 17 a 

19 de Setembro de 2021; 

5. A Nota Pastoral sobre o uso indevido, por não católicos, de terminologia eclesiástica  católica, 

símbolos, vestes e materiais litúrgicos; 

6. O Regulamento Interno dos Escuteiros Católicos de Angola ad experimentum por 3 anos; 

7. A vinda e a peregrinação nas Dioceses de Angola e São Tomé dos ícones da Jornada Mundial da 

Juventude, de Junho a Agosto de 2021 ; 

Conclusões e Recomendações 

1. Uma maior disponibilidade das Congregações Religiosas para a missão pastoral nas Dioceses 

mais carenciadas de missionários; 

2. A necessidade da retomada da catequese para as crianças em todas as Dioceses, observando as 

regras de biossegurança; 

3. Desejamos ver devidamente reconhecido, nas medidas do estado de calamidade decorrentes da 

Covid-19, o direito dos católicos de celebrar diariamente a Santa Eucaristia, tal como são 

permitidas outras atividades de carácter social. 

4. Na análise da situação do País e da Leitura dos Relatórios das Diocese, os Bispos constataram: 

a. Continua a agudizar-se a situação social do País, com níveis elevados de pobreza, fome, 

desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas; 

b. A falta de chuva no Centro e Sul do País volta a levantar o espectro da fome, pelo que 

apelamos as autoridades a criarem um plano de contigência;  
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c. os Bispos manifestaram-se preocupados com a degradação do discurso político que 

ameaça desmoronar o edifício da unidade nacional, reconciliação, justiça e paz, em 

construção, com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao 

diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a Nação e com a ética; 

d. Os Bispos da CEAST apoiam e solidarizam-se com os Bispos da Província Eclesiástica 

de Saurimo que em comunicado deploraram e condenaram os actos de violência que 

resultaram em mortes e violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos 

na vila de Cafunfo. Outrossim, apelam para que, a bem da harmonia e do convívio plural 

entre todos, seja apurada a verdade material dos factos e responsabilizados os que agiram 

contra a lei, de um e do outro lado. 

e. Nalgumas zonas do País, sobretudo nas fronteiras, adivinhos e determinadas seitas 

religiosas vindas de países limítrofes usam a táctica de acusar cidadãos de feiticeiros, 

inclusive catequistas, por forma a serem desacreditados e expulsos das comunidades, 

deixando-as sem possibilidade de educação cristã, a maior parte das vezes destruindo 

famílias e o próprio tecido social das comunidades, perante o olhar impávido das 

autoridades civis; 

f. Com grande e grave preocupação assiste-se a uma corrida desenfreada pela exploração de 

hidro-carbonetos em áreas sensíveis como parques e reservas naturais, colocando em 

risco a biodiversidade e a sobrevivência das populações; 

g. Em tempo de Quaresma, os Bispos convidam todos os cidadãos ao arrependimento pelos 

pecados pessoais e sociais cometidos e à conversão autêntica ao Evangelho, tendo em 

vista o bem comum e a felicidade de todos. 

Audiências e Celebrações 

Ao longo dos trabalhos, os Bispos: 

1. Receberam em audiência: a) a Senhora Maria Melânia Vandila, Adminstradora Adjunta da 

Quissama; b) a Comissão Bíblica Nacional representada pelo Padre Bonifácio Tchimboto, Irmã 

Elizabete Corazza e o Senhor Manuel Pacheco; c) uma delegação da Caritas Nacional integrada 

pelos Senhores Eusébio Amarante (director cessante) e José Quintas (novo diretor); d) a 

Comissão de Justiça e Paz da CEAST representada pelo Padre Celestino Epalanga, a Dra. 

Eufrazina Paiva e o Senhor Moura Jorge; e) o Padre Isaías Cassinda, Secretário Geral da 

CSMIRA (Conferência dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos de Angola); f) a 

Senhora Andreia Baltazar, Coordenadora Nacional do Projecto PROFUTURO. 

2. Participaram, no Domingo, 28/2, na Esplanada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da 

Muxima, na celebração da Missa Solene, presidida por sua Eminência Dom Eugénio Cardeal Dal 

Corso, que celebrava das suas Bodas de Prata Episcopais. 

           Santuário da Muxima, Diocese de Viana, 01 de Março 2021  

                                                           Os Bispos da CEAST 
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