
PARÓQUIA DE SÃO TIAGO DE MORRUMBALA 

RESUMO DO PERFIL DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA 

A Paróquia de Morrumbala tem o nome do seu padroeiro chamado de Paróquia de São Tiago de 
Morrumbala. 

Nome do Padre: Ernesto João Carlos Chocane. 

Nome do a Judante até ao momento é o Rev.Padre Alexandre Cadeado. 

Nome do catequista da paróquia Sede é: Albano Jaime. 

Aparóquia de Morrumbala ainda não tem funcionários até ao momento. 

NÚMERO DAS CONGREGAÇÕES E SUAS DISTÂNCIAS  

A Paróquia e composta com um numero de 40 Comunidades Anglicanas dos quais cinco(5) são 

novas deste ano de 2017. Destas correspondem por 40 catequista dos cinco são novos segundo as 

novas comunidades. 

A comunidade mais perto da Paróquia Sede e a comunidade de Cuizi com 7km da Sede e a mais 

longem de todas comunidades e a comunidade de Megaza com 45km da Paróquia Sede. 

MEIOS DE TRANSPORTE E TEMPO DE VIAGEM 

Ate ao momento, o Paroco de Morrumbala faz a sua assistencia nas comunidade usando como o 

meio de transporte de motorizada e devez enquanto tem usado bicicleta. Mota esta não e da 

Paróquia mas sim por empréstimo com outras pessoas de boa fé.  

Quanto o tempo gasto depende de cada comunidade. Mas muitas vezes e um dia de viagem para 

o dia seguinte trabalhar normalmente quando e de bicicleta enquanto de mota tem gastado três 

(3horas) horas conforme a via de acesso até ao local. 

TAMANHO DAS CONGREGAÇÕES 

A comunidade mais grande alem da Paroquia Sede e a comunidade de Cuizi, Ndabuenda, Baina, 

Megaza e  Miuma e a comunidade menor da Paróquia e acomunidade de Gerra e outras.  

ÁREA LOCAL DA PARÓQUIA E SUA LÍNGUA LOCAL 

A Paróquia e localizada no meio do bairro Samora Machel a 1Km da Vila de Morrumbala.  

A sua principal língua e a línga Macena. 

A PRINCIPAL ECONOMIA 

A principal economia anível local e de agricultura tradicional enquanto que no seio da Paróquia 

tem sido os seus ofertórios dominicais que apresenta nalguns momento com dificuldades devido 

a falta de boa colheita nas manchambas dos crentes e que afecta directamente a Paróquia devido 

a sua fonte da economia local. 



TIPOS DE TRANSPORTE 

Quanto os tipos de transportes, são as bicicletas, as motorizadas que se encontram no seio 

familiar para a sua deslocação e também os carros  caso seja para algumas zonas mais distante. 

ÁGUA POTÁVEL 

A paroquia em geral nao tem nem se quer um furo de agua. Neste caso, para o seu consumo tem 

percorrido a uma distância de 450 m a 500metros afim de comprar o precioso líquido. Neste 

processo e de todos dias o mais crítico no momento dos eventos da Paróquia Sede que necessita 

de água para o banho e muito mais. 

DESCRIÇÃO DA CONGREGAÇÃO 

É importante para a Paróquia no momento em que os seus membros se encontram empenhados 

para desenvolver as actividades da Paróquia seja dentro e fora da Igreja. Na resolucao de alguns 

problemas a fim de ter soluções, seja na parte de falta de água, na falta de transporte para o clero, 

na falta de material liturgico para os catequistas e outras coisas necessárias para o 

desenvolvimento da Paróquia. 

ADISTINÇÃO NO MEIO DOS OUTROS 

A Paróquia de Morrumbala é distiguida dos outros na sua forma de ser, sem descriminação nas 

suas inicitivas de ajuda aos necessitados e também das crianças orfão e não só. A sua 

colaboração, a sua entrega noutros eventos diferentes da Igreja Anglicana e em suma em todas 

situações em que aparóquia necessita de dar a sua ajuda mesmo não ser em questões materiais. 

TAMANHO E IDADE DOS MEMBRO DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA 

Como falamos anteriormente que aparóquia tem no seu total de 40 comunidade geridas por 

Pároco e um Rev. que lhe ajuda nalgumas comunidade. Portanto, abaixo mostramos os dados 

actualizados de 2017. 

Membros - Homens adultos 

+18 anos a 60 anos em activo 

Membros - 

Mulheres adultas 

+18 

anos a 57 anos em 

activo 

Membros 

jovens + 10 

anos a 17 anos 

em activo 

Membros - 

crianças + 0 anos a 

9 anos em activo 

Total geral dos 

membros 

activos 

                  

                          614 

  

           663 

 

358 

 

 

      606 

  

         2.241 

Salientar que entre os anos 9 a 35 anos se encontram no ensino e aprendizagem (na escola), e 

desempregado incluíndo os que ja fizeram a 12ª Classe do Ensino Nacional de Educacao (ENE), 

e o restante sao camponeses. 

Os baptizado ainda continuam a servir a Igreja outros acolitando nos cultos dominicais assim 

como os crismados que ainda continuam a aprender a palavra de Deus. 

As actividades pre escolar ainda não estão em funcionamento mas pensamos no futuro o seu 

início, por momento devido as dificuldade de infra - estrutura e o seu material em falta e não so. 



GRUPOS ECLESIÁSTICOS DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA GRUPOS 

União das mães: 34 

grupos 

Jovens: 34 

grupos  

Fraternal 

Bernardo 

Mizek: 3 

grupos  

Escola 

dominical: 

15 grupos 

Santa Inês: 

2 grupos 

Enraizado 

em Jesus: 

10 grupos 

Equipa da vida: 10 

grupos 

Número de membros: 

30 

Número de 

membros: 

30 

Número de 

membros : 

10 

Número de 

membros: 

21 

Número de 

membros: 

25 

Número de 

membros: 

10 a 15 

Número de membros: 

30 

 

ACTIVIDADES DE CADA GRUPO ECLESIÁSTICO 

União das mães jovens Fraternal 

B.Mizek 

Escola 

dominical 

Santa Ines Enraizado 

em Jesus 

Equiapa da vida 

Participam a 

missa nas 

quintas feira; 

 

Fazem 

estudos 

bíblico; 

 

Ajudam os 

necessitados; 

 

Visita aos 

doentes; 

 

Animam o 

culto 

dominical; 

 

Fazem 

limpeza 

Visita aos 

doentes; 

 

Fazem 

limpeza 

dentro e for 

a da Igreja; 

 

Estudos 

bíblicos; 

Ensaios e 

troca de 

experiência 

com outros 

grupos; 

 

Anima a 

missa / o 

culto 

dominical 

Fazem estudo 

bíblico; 

 

Visitam os 

doentes; 

 

Visitam os mais 

fracos e 

encorajamento; 

 

Promovem 

grupos de 

poupança. 

Apreendem a 

palavra de 

Deus; 

 

Ensaios nos 

sábados; 

 

Animam o 

culto 

dominical; 

 

Aprendem a 

palavra de 

Deus para 

um bom 

crescimento 

na vida 

cristã; 

Aprendem 

a palavra 

de Deus; 

 

Fazem 

limpesa na 

Igreja; 

 

Encorajam 

os outros a 

fazer parte 

do grupo; 

Ensinos sobre HIV-SIDA; 

 

Ensinos de agua e saneamento; 

 

Ensinos sobre a malnutrição; 

 

Ensinos sobre agricultura melhorada; 

 

Ensinos sobre a prevenção das 

calamidades naturais. 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMÓNIO DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA 

Esta foto mostra no momento em que o Bispo Manuel e o Bispo Vicente a fazer entrega da prenda que 
vinha de Londres para a escola dominical da Paroquia de Morrumbala na sua visita pastoral  de Junho de 
2017. 

 

Esta foto e da comunidade de Morrumbala a 35km da paróquia Sede. Foi um dia de grande alegria com 
os dois Bispos: Bispo Manuel e o Bispo Vicente em Junho de 2017. 

 

 



Temos estas duas fotos da comunidade Anglicana de Cuiz a 7km da Paroquia  Sede como falamos 
anteriormente de que e a comunidade mais perto da Paroquia. Nesta comunidade pelos ensinos dados 
por Ven Dinis e Ven. Samuel, conseguiram abrir uma machamba de horta para ajudar as crianças órfãos 
e também desenvolver algumas actividades locais. Foi no dia da visita do Vem. Samuel a esta paroquia e 
algumas das comunidades da mesma. Na horta temos o guardião, o padre Carlos de camisa preta, o 
catequista Renato de Cuiz e o Ven. Samuel. 

 

 

Temos esta foto que e a Igreja Sede da Paroquia de Morrumbala. Afrente temos o Pároco da Paróquia o 
Rev. Ernesto Carlos. 

 

 

 



Ao lado da foto temos um forno de blocos queimados no total de 9000 tijolo fabricados localmente na 
comunidade de Cuizi para construção de uma capela de chapas de zinco. Tudo com a união da Igreja 
local e pela visão da Paroquia Sede. 

 

 

Continuidade da foto da Igreja - Sede da Paroquia de Morrumbala com o Pároco presente. 

 



A parte frontal da Igreja - Sede da Paróquia de Morrumbala.  

 

 

LÍNGUA COMUNICÁVEL COM APARÓQUIA DE MORRUMBALA 

Neste caso, nada podemos impedir sobre a língua. Podemos aceitar a língua inglesa ou mesmo 
a língua  Portuguesa tanto faz. Do nosso lado nada impedirá a nossa amizade.  

DESAFIOS DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA 

 Acabamento de reboco dentro e fora da igreja Sede da Paroquia de Morrumbala; 

 Necessidades de ter um furo de agua potável 

 Capacitação de todos catequistas a nível da Paroquia, visto que muitos ainda nunca 
tiveram uma capacitação de base para o seu trabalho pastoral; 

 Equipar com material pastoral aos catequistas 

 Reproduzir o livro de oração na língua Macena, língua local; 

 Promover o programa de agua e saneamento dentro e fora da Igreja para o bem estar 
da sociedade; 

 Aumentar os bancos dentro da Igreja 

 Aumentar vestes pastorais; 

 Aumentar as infra-estruturas para o auto sustento da Paróquia; 

 Melhorar a casa pastoral na Sede da Paróquia 

 Ter um bom transporte para o deslocamento do Pároco nas suas visitas pastorais; 

 Ter um creches na paroquia Sede. 

 



 

ESPERANÇA DA PARÓQUIA DE MORRUMBALA 

 Ter agua potável a nível da paroquia em especial na Sede da Paroquia; 

 Catequistas bem equipados no conhecimento teológico a nível da Paroquia;  

 O pároco com um meio de transporte; 

 De tudo ver a paroquia numa situação de auto sustentável. 

CONTRIBUÇÃO DA PARÓQUIA COM ESSA CONEXÃO COM LONDRES 

A paroquia ira contribuir na expansão da Palavra de Deus, no desenvolvimento dos programas 
para o bem de todos, nas orações perante as paroquias amigas, na troca de experiencia nos 
programas desenvolvidos, divulgação de todas actividades dentro da Paroquia de Morrumbala 
e não só, na fortificação da nossa amizade para sempre. 

O BENEFÍCIOS DESSA LIGAÇÃO 

O beneficio dessa ligação, a paroquia irá beneficiar no seu encorajamento em todas situações 
que a paroquia ira se encontrar ou se encontra, sermos mais conhecidos alem de Moçambique, 
sermos enquadrados nas orações nas Paroquia amigas e vice versa, sermos visitados em 
qualquer momento, crescimento espiritual e muito mais. Os nossos cumprimento em nome do 
nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador para os nossos amigos da Paroquia de St. Andre em 
Enfield e Santíssima Trindade em Tottnham em Londres e desejamos feliz Natal e Prospero ano 
novo de 2018. 

Deus acima de tudo. 

 

Ven.  Samuel Manuel 

Com conhecimento do Pároco de Morrumbala 

 

 

 

 

 

 

 

 


