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Excelentíssimo, Senhor Primeiro- Ministro, 

Reverendíssimo, Bispo da Diocese de Maliana, Presidente da Conferência Episcopal 

Timorense, Dom Norberto do Amaral 

Reverendíssimo, Arcebispo de Díli, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, 

Reverendíssimo, Bispo da Diocese de Baucau, Dom Basílio do Nascimento 

Excelências, Senhores Convidados. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Permite hau komesa hau nia intervensaun no hato’o hau nia parabéns ba Reverendo 

Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB, ba ninia nomeação cargo foun hanesan Arcebispo 

de Díli. Ne’e honra ba povo Timorenses, liu-liu sarani tomak tamba Santidade Papa 

Francisco no Vaticano reconhece katak importante papel Igreja Katolika Timorense no 

reconhecimento especial ba papel Dom Virgílio do Carmo da Silva SDB nian iha 

Diocese Díli.  

Ho hau nia naran, no mos naran  Parlamento Nacional Timor-Leste, apresenta maiores 

mais sentidas congratulações ba Dom Norberto do Amaral nudar Presidente 

Conferência Episcopal Timorense. 

 Felicita mos Comissão Nacional de Justiça e Paz nebe organiza debate sobre  paz nebe 

Timor-Leste hetan ona deste nia restaurasaun independência. 

 

Paz mundial hanesan idéia liberdade ida, paz no felicidade ba países no nações hotu. 

Paz mundial hakatliu fronteiras liu husi direitos humanos, tecnologia, educação, 



engenharia, medicina, diplomatas ou rohan ba ne’e hotu mak hakotu disputa sira entre 

pais.  

 

Mundo agora muda dadauk ona, século foun hetan desafius nebe diferentes. Ita bele 

dehan laiha ona konflitu nakloke no direita entre superpotências nucleares, maibé mosu 

ameaças assimétricas nudar terrorismo transnacional, nebe permite ema ho número 

ki’ik, nakonu ho ódio, halo terror ba nações sira no harahun ita nia civilizasaun. Paz 

agora nesesidade no realidade nebe mais difusa iha mundo tomak. Guerras entre Países 

fo fatin guerras entre Nações, através ressurgência de konflitos étnicos ou sectários nebe 

implika ema sivíl mate barak liu duke militar, compromete iha futuru mai bele estraga 

hotu gerasoens tamba harahun hotu economia, sociedades civis mos fahe malu, cria 

refugiados no deslocados internos barak liu. 

 

Apesar desafios sira diferentes, mas objectivos nebe ita nia Santidade  Papa Francisco 

kaer metin nafatin mak : a Paz e as relações pacíficas entre os Povos, que garantam um 

futuro melhor para os nossos filhos, com mais liberdade e prosperidade.  

 

Mas Paz laos apenas ausência husi conflitos, maibé mos tane as dignidade bazeia ba 

direitos fundamentais inerentes ba individuo hotu. Só ho ida ne’e mak paz bele hetan 

verdadeiramente no duradoura iha sociedade no pais ida nia laran. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Timor-Leste prova dadauk katak aspirações legítimas husi povo, bazeia ba valores 

universais sei forte liu duke que poderosos exércitos. Katak aspirasaun ou esperança 

moris livre eficaz liu duke buat seluk. Paz no estabilidade nebe ita iha, laos deit estado 

nia servisu maibe hetan kolaborasaun no kontribusaun sociedade sira hotu, hanesan 

igreja katholiku no comunidade religiosa sira seluk, sociedade sivil liu-liu ita nia povo 

nebe nakonu ho maturidade politika.  



 

Mundo hare hela mai ita liu-liu ita nia esperiénsia kria Paz no estabilidade, resolve ita 

nia problema rasik no ita nia obrigasaun hodi contribui mos paz ba nasaun seluk iha 

mundu. Relasaun Timor-Leste ho Indonesia agora iha faze ida nebe diferente tebes. Ida 

ne’e tamba ita depois iha CAVR ita mos hari’i hamutuk Comisaun Verdade no 

Amizade hodi hamosu rekomendasaun balun nebe nasaun rua tenke implementa. Ita 

nia experiensia nebe nasaun barak admira mos mak ita bele rejolve refugiados interna 

krise 2006. Proposta ONU nia ba IV Guverno hateten katak ita so bele rejolve durante 

tinan 15 nia laran. Maibe Timor Leste bele rejolve ho tinan tolu deit nia laran. Ita hatudu 

ona ba mundo katak bele resolve ita nia problema seim dependénsia ba parte externa 

inklui ONU. Ida ne’e bele sai ita nia capital/modal hodi kontribui diak liu ba paz iha 

nasaun seluk hanesan experiensia Timor-Leste iha Gunea Bissau mesmo Nasaun sira 

CPLP la suporta, maibé ita ho ita ispirito rasik, ita bele kontribui buat ruma ba 

stabilidade Gunea Bissau nian. Nune mos atraves g+7, ita bele tama iha nasaun Sentral 

Afrika hodi bele enkoraja sira para resolve sira nia problema. Bele tama mos iha 

Afganistao hodi fo hanoin ba sira katak rekonsiliasaun, paz no estabilidade importante 

ba sira. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Faze seluk ita tama dadauk ona mesmo sei hetan dezafius barak mak wainhira ita 

ko’alia konaba Paz, ita mos sei koalia konaba desenvolvimento (Falar de Paz, é também 

falar de desenvolvimento).  

Paz nebe justa la’os deit  koncentra iha direitos civis no políticos, maibé mos iha 

segurança no oportunidades económicas nebe garante desenvolvimento sustentável.  

 

Verdadeira paz la-significa livre husi tauk deit, maibé mos livre husi dificuldades 

materiais nebe permite povo sira iha visão no esperança ba futuro. 

 



Laiha paz permanente no justa, se laiha acesso ba nesesidade hahan suficiente, bee mos, 

educação no cuidados ba saúde fundamentais ou falta trabalho digno.  

Tamba ne’e fundamentalmente estado tenke garante desenvolvimento bem-estar nudar 

factor determinante ba consolidação da paz estável e duradoura. 

 

Hanesan itabo’ot sira mos akompanha katak estado konsiente tebes ba asunto ida ne’e 

mak estado Timor-Leste esforso nafatin ba nafatin, tenta hodi prense nesesidade baziko 

povo nian. Povo terus na’in ida ne’e fo buat hotu ona hodi hari’i estado ida ne’e, agora 

tempo para estado fo fila ba povo liu husi lori povo ba moris diak. 

 

Ita hotu tenke rekunhese katak espetativa povo nian boot tebes atu iha mudansa ba sira 

nia moris, maibé ita tenke la’o neneik hodi la’o to’o rahan. Lian Portugues dehan “O 

caminho não é fácil, mas temos que acreditar que, ainda que a natureza humana posa 

ser imperfeita, a condição humana pode ser aperfeiçoada”.  

 

Maibe hau fiar katak ; 

ita iha hela dalan nebe los,  

ita iha hela vizaun nebe diak,  

ita sei hetan objektivo povo no estado iha futuru. 

 

Ida ne’e mak papel no obrigação husi polítikus sira atu halo ba povo terus na’in ida 

ne’e.! 

 

Ho nune mak aproveita oportunidade ida ne’e hodi agradece no sauda Comissão 

Nacional Justiça e Paz ba iniciativa hodi organiza debate ida ne’e, nebe sei hamosu 

conclusões nudar inspirasaun ba acção política iha Timor-Leste hodi garante 

desenvolvimento sustentado ba ita nia nasaun no povo. 

 

Muito obrigado! 


