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Adobes - Páscoa, Reciclagem e Sacramentos  

Desde os últimos “Adobes”, muito há 
para contar. Aqui vai o relato de algumas 
das  muitas coisas que foram acontecen-
do. A Missão que Deus confiou a todos 
nós vai crescendo. 
Ainda antes do início da Quaresma, e a 

marcar os últimos passos do catecume-
nado dos adultos, fizemos no Domingo, 
dia 14 de Fevereiro, a eleição dos catecú-
menos. Vieram de toda a Missão para 
receberem catequese e darem um passo 
esperado por alguns há mais de cinco 
anos e outros até há mais de dez. Na 
quarta-feira de cinzas foi dia de trabalho 
árduo na capela da Tuma que tinha fica-
do sem telhado devido à ventania. 

Estando no Sumbe a tratar de alguns 
assuntos, surgiu-nos uma proposta para 
a aquisição do camião para a missão. 
Rumámos a Luanda, vimos o camião e 
chamámos ajuda mais especializada 
para avaliar e tentar também negociar o 
preço. Com a ajuda do nosso grande 
amigo Alberto Pinheiro, fechámos negó-
cio no dia 23 de Fevereiro. 
Dia 25, ao fim da tarde, estávamos de 

partida para mais um tempo de Missão 
de duas semanas. Pelo caminho a chuva 
tinha-nos preparado uma picada bem 
escorregadia obrigando a grande destre-
za ao volante, calma e muito cuidado. 
Vale o facto de já conhecermos… O atra-

so na hora da partida e o estado da pica-
da fizeram com que chegássemos ao 
Uquende já depois das 22:00h. onde 
pernoitámos. Na madrugada do outro 
dia, percorremos os 16Km que faltavam 
em três horas e meia. O povo estava 
ansioso mas compreensivo.Lá estava o 
grupo dos catecúmenos para cumprir 
mais uma etapa de catequese e um passo 
da caminhada os primeiros escrutínios. 
Após esta celebração, foi a vez de alguns 
catequistas da zona Donga cumprirem 
três dias de reciclagem. Pretende ajudar 
os catequistas a avaliarem o modo como  
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“Ser Jovem no Gungo - Vale a Pena Sonhar” 
Dizem que o sonho comanda a Vida! 

Ser jovem implica sonhar para assim 
poder comandar a vida. E é com o cora-
ção cheio de sonhos que vamos conti-
nuando a dar passos no caminho que é a 
juventude. 
Temos continuado a realizar os encon-

tros mensais para os jovens de toda a 
missão e em particular, no tempo da 
Quaresma, que acabámos de viver, os 
jovens foram convidados a fazer uma 
análise sobre a sua vida, sobre os seus 
objectivos e sobre as mudanças que são 
necessárias fazer para alcançar uma vida 
nova… afinal de contas, este era o tempo 
oportuno. Durante este período fomos 
convidados a calar os batuques, a fazer 
silêncio para assim escutar a voz que nos 
fala lá dentro. E foi no domingo de 
ramos, marcado pela celebração do Dia 
Mundial da Juventude, que alguns 
jovens representantes da missão tiveram 
oportunidade de participar num encon-
tro diocesano de jovens, na Gabela, uma 
outra cidade que pertence à diocese do 
Sumbe. Neste encontro foi possível a 
partilha de experiências com jovens de 
outras partes da diocese e também o 
crescimento da cumplicidade e união 
entre os jovens do Gungo. A quaresma 
estava já na sua recta final e mais uma 
vez era importante fazer sentir actual a 
sua mensagem na vida de cada um dos 

jovens. Porque o que aconteceu há mais 
de 2000 anos atrás continua bem pre-
sente na vida dos nossos jovens: a injus-
tiça, os vícios, o pecado, que precisam de 
uma “metamorfose” da nossa vida. 
No final da Semana Santa, congregá-

mos os jovens de toda a missão para 
celebrarem uma Páscoa Jovem, cheia de 
alegria e de esperança. Renovados pela 
alegria da ressurreição, os jovens puse-
ram as mãos no batuque e os pés a dan-
çar para assim manifestarem a sua ale-
gria: “Aleluia, Kilisitu Wapindu-
ka” (Aleluia, Cristo Ressuscitou). E com 
a alegria no coração despedimo-nos com 
um “até ao próximo encontro”, que reu-
nirá de novo todos os jovens. 
Outra realidade que vamos observando 

é a necessidade que alguns jovens do 
Gungo sentem em se deslocarem para a 
cidade: uns para estudar, outras para 
trabalhar e assim conseguirem melhores 
condições de vida. No entanto, manifes-
taram vontade em participar nas activi-
dades juvenis que vão sendo propostas. 
E foi neste sentido que começámos a 
sonhar com a ideia de reunir estes mes-
mos jovens para assim nos podermos 
encontrar, reflectir e conviver. E esta 
actividade foi realizada no passado dia 11 
de Abril, com a presença de 30 jovens 
com muita vontade de aprender, de cres-
cer e de partilhar. O tempo voou e ficou 

o desejo de continuar com estes encon-
tros, afinal “Ser Jovem no Gungo” é para 
todos os jovens do Gungo, independente 
do sítio onde se está… o que é importan-
te é continuar a abraçar o sonho, com 
vontade de avançar e pôr o mundo a 
girar… afinal…. Vale a pena sonhar! 
 

Maria Inês Pereira 

O sonho de qualquer criança, de qual-
quer adulto, de qualquer ser humano 
reside num mundo de justiça, igualdade, 
num ambiente sustentável e de paz. 
Vivemos, nós habitantes de uma parte 

do planeta desenvolvido, individualmen-
te, menosprezamos ou simplesmente 
fingimos não ver, porque o que os olhos 
não vêem o coração não sente, vivemos à 
margem dos reais problemas do nosso 
planeta azul e da maior parte dos seus 
habitantes, porque essa maioria vive em 
extrema pobreza, sem acesso a educação, 
igualdade ou mesmo sequer tendo opor-
tunidade de melhorar às suas vidas e de 
suas famílias, porque surgem obstáculos, 
barreiras sociais, políticas ou económi-
cas. E pergunto-vos, não seria no planeta 
de justiça que todos desejamos viver? 
Penso que essa pergunta induz a todos a 
mesma resposta, e passa por cada um de 

nós tentarmos melhorar o nosso mundo. 
Em 2015, termina o prazo previsto por 

189 países sobre os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio, daqui a cinco 
anos termina o sonho que alimentou 
cada amante da luta destes ODM. Mas 
cada um de nós pode ajudar, nem que 
seja subscrevendo uma carta ao repre-
sentante do nosso país e da União Euro-
peia no site http://
unitedagainstpoverty.org/426. Esta carta 
relembra aos nossos dirigentes políticos 
o compromisso assumido por eles e a 
pouca ou nenhuma iniciativa realizada 
para a sua concretização. È tempo de agir 
e assumir os nossos deveres enquanto 
dirigentes, cidadãos, ser  humanos.  
É sabido que todos temos um papel na 

nossa sociedade e consequentemente no 
mundo. Obviamente não conseguiremos 
resolver os problemas da humanidade 

mas pode-
mos semear 
Amor, Ami-
zade e justi-
ça, basta 
fazermos no 
dia a dia o 
certo para o 
planeta e para os nossos irmãos e todos 
juntos quiçá não consigamos conquistar 
um muito. O pouco de cada um é o muito 
que pode mudar o mundo. 
Poderão descobrir os objectivos no site 

da campanha  http://
www.objectivo2015.org/ 
O planeta onde todos somos iguais está 

na concretização de oitos objectivos de 
desenvolvimento do milénio. É hora de 
agir!!! 

 
Celina Pedro 

O Planeta Onde Todos Somos Iguais 



estão a cumprir a as suas tarefas, reflec-
tirem no serviço que a Igreja lhes pede e 
melhorar o desempenho. Foram dois 
turnos seguidos. 
Terminada a primeira semana desce-

mos ao Uquende. Fez-se um turno de 
reciclagem dos catequistas da zona cen-
tro, avançou-se com as mamãs na Pasto-
ral da Criança, celebrou-se mais um 
escrutínio dos catecúmenos, encontro de 
jovens da missão e mais um passo na 
preparação para o matrimónio. 
Dia 14 de Março, estávamos a descer 

ao Sumbe para retomar tudo o que lá 
tínhamos deixado duas semanas antes. 
No coração estava a inquietação com o 
negócio feito em Luanda e as suas incer-
tezas. Dia 16 saímos de madrugada ao 
encontro do nosso “elefante”. A tarde foi 
de revisão e mecânica pois a primeira 
viagem  seria de 330 quilómetros. O dia 
seguinte foi de resolver assuntos em 
Luanda e ao final da tarde estava o Sr. 
Piloto, motorista contratado, e o seu co-
piloto, Pe David, a rumar para sul. A 
viagem foi feita a 85Kmh. A chegada foi 
nos primeiros minutos do dia seguinte 
exactamente três anos depois da criação 
da Missão Católica de S. José do Gungo. 
Seria uma prenda de aniversário? 
A Quaresma foi passando e, dia 25, os 

Movimentos apostólicos aproveitaram 
para reflexão; o dia 26 foi de avançar 
com a preparação para os noivos e, a 
seguir, reunião de Ondjango da Missão. 

Nas mesmas datas alguns 
jovens do Gungo com a 
mana Inês e a mana Teresa 
participavam no encontro 
diocesano da juventude 
para marcar o dia mundial 
da juventude. 
Marcada a entrada na 

semana santa, foi oportu-
nidade de celebrar a missa 
Crismal e recolecção do 
pessoal missionário na 
terça-feira, dia 30. O pro-
grama iniciou com um 
tema de reflexão acerca do ano sacerdo-
tal, continuou com o encontro dos mis-
sionários por grupos e com celebração 
penitencial e, ao fim da tarde, a Missa 
Crismal seguida de um jantar-convívio. 
Foi mais um momento rico de partilha 
daquilo que se vai fazendo na “vinha do 
Senhor”. 
Mesmo no último dia do mês da pri-

mavera (nos países onde há), rumámos 
até à Tuma lugar da celebração da Pás-
coa. Foi tempo de fazer retiro com cate-
quistas, jovens, crianças, terminar a pre-
paração dos casais e dos catecúmenos. 
Cada dia do tríduo teve como ponto alto 
as celebrações próprias. Destaca-se o 
lava-pés na quinta-feira santa, a via 
Sacra organizada pelos jovens na sexta-
feira e a solene vigília que fez culminar a 
Páscoa e a caminhada dos catecúmenos 
com 56 baptismos de crianças, jovens e 

adultos. Alguns destes catecúmenos 
celebraram no dia seguinte o seu Matri-
mónio num total de 22 casamentos. 
A cereja em cima do bolo foi a forte 

pancada de chuva que caiu na Tuma. O 
milho estava quase a morrer por causa 
do sol forte que aquece esta zona mais 
litoral. Terminada a missa do dia de Pás-
coa o céu cumpriu as ameaças de chuva 
que mostrou toda a manhã. Foi uma 
hora de chuva intensa. Oxalá venha mais 
para que o povo tenha alimentação. 
Agora estamos à espera de visitas para 

reforçar a Equipa e recebermos mais 
uma lufada de ar fresco por estas terras 
bem quentinhas. 
Por agora partilhamos estes adobes… 

construam connosco! 
 

A Equipa Missionária 
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A Campanha dos “Mil & Tal Amigos” 
continua. Se é certo que alguns vão desani-
mando e afastando-se deste projecto, não é 
menos verdade que outros novos vão 
entrando, e alguns com que entusiasmo!!! 
Felizmente este trabalho missionário tem 

chegado ao conhecimento de muita gente e 
merecido o apoio de muitas e variadas for-
mas. Esta dos amigos é apenas uma delas, 
mas bem significativa. 
Mas há Amigos que têm atrás de si mui-

tos outros amigos. Hoje damos a conhecer 
o grupo da Matinha (Marrazes) que é coor-
denado pela D. Maria Eugénia Marques; 
embora no ficheiro conte como uma amiga, 
de facto ela é portadora da amizade de um 
grupo de cerca de 50 pessoas das quais 
recebe os contributos e às quais faz chegar 
esta folha de divulgação. E isto já desde 
2006.  
Muito obrigado à D. Eugenia e a esse 

“batalhão” de amigos que nos faz chegar o 
seu apoio. 
Quem se quiser inscrever pode contactar-

nos usando os meios que estão na ficha 
técnica.  

    Mil & Tal Amigos 

(Cont. da página 1) 

Os gestos de amizade e partilha para 
com o Grupo Missionário Ondjoyetu e 
o trabalho que realiza no Gungo conti-
nuam, graças a Deus. 
Depois do grande passo que foi a 

aquisição do Unimog, recentemente 
foi-nos oferecida uma moagem de mós 
e um gerador a gasolina que já se 
encontram a caminho de Angola. 
Trata-se de uma experiência piloto 

que vai estar em experimentação 
durante algum tempo e surge no con-
texto do “Projecto Grão a Grão”. Se 
resultar, representará uma pequena 
revolução para a comunidade do Gun-
go, onde as mulheres passam horas a 
fio “sentadas na pedra” a moer milho 
com um bocado de tronco em forma de 
L transformado em malho. Em próxi-
mas edições daremos contas da evolu-
ção deste projecto. 
Também aqui registamos e dirigimos 

a nossa palavra de gratidão ao grupo de 
teatro do Juncal e à comunidade de 
Minde pelo espectáculo realizado nesta 
vila e cujos lucros reverteram a favor 

desta missão.  
Damos conta ainda de duas semanas 

missionárias realizadas na Escola E B 
2, 3 de Caxarias e no Instituto Educati-
vo do Juncal. 
Dessa actividade resultaram gestos 

solidários. A escola de Caxarias reali-
zou uma noite de fados e ofereceu uma 
parte do lucro (400,00 €); a do Juncal 
ofereceu uma viola e um anti-vírus 
para a nossa Missão, tendo ainda em 
curso uma campanha de angariação de 
bens escolares. Por estes e tantos 
outros gestos, o nosso bem-haja. 

GESTOS DE PARTILHA MISSIONÁRIA 



Encontrei um invólucro 
de bala! Foi no dia 6 des-
te mês (Abril). Mas não 
se preocupem, estava 
vazio e com aparência de 
ter sido disparado há 
muito tempo e, para mais 
descanso, era um invólu-
cro de munição de salva 
das utilizadas nos treinos 
militares. 
Estava no camião que 

foi comprado para o 
apoio da Equipa Missionária, 
nomeadamente aos trabalhos na 
Missão do Gungo. Ao desmontar 
os interiores por causa da pintu-
ra, lá encontrámos o dito cartuxo. 
O verde militar dá agora lugar ao 
branco, as cores dos homens da 
guerra dar lugar à cor da paz. 
A compra foi o resultado de 

centenas de telefonemas, hipóte-
ses e meses de espera. Foi o ter-
minar de muitas miragens com 
oportunismos pelo meio mas, 
graças a Deus e a muitas  ajudas, 
acabámos por fazer uma boa 
aquisição. Comprámos um 
camião Mercedes unimog 
U1300L. Tem 16 anos e está a 
entrar na juventude. Apesar desta 
idade o estado está bom e é o veí-
culo adaptado às nossas picadas. 
Para o desfecho do negócio foi 

muito importante a ajuda do Sr. 
Alberto Pinheiro dos Santos, ami-
go de longa data do P. Vítor Mira, 
e um grande apoio para a Equipa 
Missionária desde o início. A sua 
presença, conhecimentos de 
mecânica, capacidade de negocia-
ção e, acima de tudo, a sua postu-
ra “à vontade”, criaram um 
ambiente que permitiu aos nego-
ciadores e intermediários torna-
rem-se mais sensíveis à causa da 
compra. 
Não podemos esquecer os doa-

dores, de modo particular: As 
comunidades da diocese de Provi-
dence, nos Estados Unidos da 
América e o Sr. Coutinho Duarte, 
empresário português em Luan-
da. Foi destes que vieram as duas 
grandes fatias monetárias para a 
aquisição. Muito valeram tam-
bém os contactos que nos foram 
sendo dados e as orações que não 
compram mas… também ajudam. 
As aventuras deste novo mem-

bro da família Ondjoyetu já 
começaram. O quintal onde esta-

va guardado em Luanda inundou 
e ficou, durante uma noite, 
“submerso” em mais de um metro 
de água. O veículo está preparado 
e não sofreu por isso. A revisão 
antes da primeira grande viagem 
durou uma tarde inteira. O pátio 
das Irmãs da Sagrada Família, 
perto do local onde estava esta-
cionado, foi a nossa oficina. O 
motorista que tínhamos contrata-
do, César Piloto, juntamente 
comigo, fomos os “mecânicos”. 
A viagem para o Sumbe foi lon-

ga e lenta. O camião, mais adap-
tado para o fora de estrada, tem 
uma velocidade máxima de 85 
km/h. A saída de Luanda foi às 
19:30h e o camião só parou à 
01:00h do dia seguinte, por sinal, 
data aniversária da criação da 
missão. 
Agora estamos a fazer uma revi-

são mais profunda e a mudar a 
cor. Já está pintado e faltam ape-
nas os últimos retoques. Nas 
peças que precisam ser substituí-
das temos contado com o tio 
Armando, nosso mecânico de 
serviço, que, mesmo em Portugal, 
tem dado grande ajuda. Para 
além dos aspectos mecânicos 
estamos a tratar também da 
documentação, o que está em 
bom ritmo. 
Este camião vai dar apoio a um 

novo exército. Esse exército tem 
como retaguarda todos os que 
rezam pelo avanço dos trabalhos 
nesta Missão e, como linhas 
avançadas, a Equipa Missionária 
e o povo da Missão. Esperamos 
que o desenvolvimento seja agora 
a ocupação deste veículo e, como 
dizia o Papa Paulo VI, “o desen-
volvimento é o novo nome da 
paz” daí que este camião veio 
para o serviço da paz… 
 

P. David 
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De Regresso ao Gungo 
Voltei de 

Angola, da 
nossa que-
rida Ond-
joyetu, do 
lindo e 
imenso 
Gungo, há 
seis meses 
e, agora, 
estou de 
regresso! 
Mais alguns dias e voltarei a sentir o “bafo” quente 
de África, a magia daquela terra tão misteriosa e de 
tantos contrastes! 
Os meus três meses de missão foram intensos e 

ricos mas passaram rápido! Porque muito há para 
fazer, ficou-me na alma a sensação de nada ter feito. 
De tal forma que, na hora de regressar, não consegui 
fazer a despedida. Eu tinha a certeza que voltaria! 
Agora vivo novamente a ansiedade, o entusiasmo, a 
emoção de pensar que vou pisar de novo aquela ter-
ra vermelha e quente, que vou voltar a ver os sorri-
sos rasgados nos rostos de tantos amiguinhos, sentir 
a sua alegria e o seu entusiasmo, ouvir a melodia 
maravilhosa e mágica dos seus cânticos, dos seus 
batuques… 
Imaginar-me de novo por aquela picada a caminho 

do Gungo, rodeada pelos embondeiros, quais senti-
nelas da picada de braços abertos como quem aco-
lhe, faz-me sentir um nó na garganta que me hume-
dece os olhos e derrete o coração! 
Desta vez sei um pouco melhor o que vou enfrentar 

e, por isso mesmo, sinto ainda mais o “peso” da res-
ponsabilidade pela missão que me espera.  
Não vai ser fácil mas, se Deus pôs no meu coração 

este sonho, então tenho de tentar dar-lhe resposta 
pois também tenho a certeza que Ele me dará forças 
para superar as dificuldades que forem surgindo. 
Talvez vá fazer pouco. Talvez o meu trabalho seja 

apenas uma gotinha de água no Oceano mas sem ele 
o Oceano não seria o mesmo… 
Se atrás de mim ficar um grãozinho de felicidade, 

um só que seja, então já valeu a pena a minha passa-
gem! 
Durante estes seis meses em que vou estar em mis-

são, estarei longe dos meus queridos filhos, do meu 
pai, da minha mãe, de todos os meus amigos e ami-
gas. Pensar nisso faz-me sentir saudades antecipa-
das! A todos eu levo no coração e, em espírito, esta-
remos unidos.  
Quero dizer um profundo Muito Obrigada a todos 

pelo apoio que me deram, pelas palavras de ânimo e 
coragem, pelo carinho que sempre me dispensaram! 
Um Obrigada muito especial aos meus filhos e aos 
meus pais que foram os primeiros a dizer-me que 
fosse em frente, que seguisse o meu sonho. Eles que, 
tendo o coração cheio de saudades, foram capazes de 
me dizer que sentem orgulho na missão que abracei! 
Tukasi Kumosi- Estamos Juntos! 

Angélica 

Da Guerra à Paz 


