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“Adobes” - Em Visita 

Recordamos que esta rubrica 
“Adobes”, ligada à simbologia da cons-
trução das casas de adobes no Gungo,  
pretende narrar um pouco do que tem 
sido o trabalho da equipa missionária 
entre cada edição deste jornal 
“Ondjoyetu”.  
Começamos hoje estes “Adobes” pelo 

encontro de jovens do Gungo que teve 
lugar na nossa casa (Ondjoyetu), na 
cidade do Sumbe. Alguns dos jovens do 
Gungo, por diversas razões, tiveram que  
se deslocar para a cidade. Não podendo 
participar nos encontros de jovens que 
têm lugar no Gungo e de que têm ouvido 
falar, pediram à equipa missionária que 

realizasse um desses encontros, para 
eles, no Sumbe. O encontro foi organiza-
do e contou com a participação de 30 
“Camungungos” (pessoas do Gungo) que 
alegremente partilharam a sua experiên-
cia de ser jovem também aqui no Sum-
be. 
Os trabalhos foram avançando e come-

çaram os preparativos para uma grande 
visita. No dia 21 de Abril, chegaram de 
Portugal 3 grandes visitas: o padre Vítor 
Mira, o seu pai José de Jesus e a Maria 
Angélica. 
De visita estava apenas o Avô José que 

veio conhecer as terras que o seu filho 
pisou, onde tanto trabalhou e continua a 

trabalhar. O padre Vítor veio acompa-
nhar a missão um bocadinho mais de 
perto e perceber como estão a ser imple-
mentados os trabalhos. A mãe Angélica 
voltou para 6 meses de missão... afinal o 
tempo que esteve em Portugal foi apenas 
para umas pequenas férias. 
Estivemos uns dias no Sumbe que foi 

palco de algumas actividades como a 
bênção dos novos veículos adquiridos 
pelo grupo missionário: o Elefante 
(Unimog) e a Mula (Toyota Hillux) que 
vieram para o apoio das actividades rea-
lizadas pelo grupo missionário.  
 

(Continua na página 3) 
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Dia da Criança no Gungo 
O Dia da criança é sempre um 

dia especial. Mas vivê-lo em Ango-
la, aqui no coração do Gungo, 
adquire um significado especial, 
quase uma magia. 
Vivemos este dia no bairro  do 

Chitumalo, uma aldeia encravada 
entre altos morros no centro do 
Gungo,  numa zona  de montanha 
e de densa floresta. 
Esta pequena aldeia com as suas 

casas de adobe ou de pau a pique e 
cobertas de colmo, conta com 
imensas crianças. Mas, com a vin-
da da Equipa Missionária, há sem-
pre um número considerável de 
pessoas que se desloca para participar nas 
celebrações e, o número de crianças, cresce 
também. Nesta semana estavam centenas! 
Correm, gritam, saltam… parecem bandos de 
pardalitos à solta! Quase todas muito sujitas, 
rotas, pouco vestidas, com as barrigas tufa-
das…por vezes com feridas pelo corpo… Ini-
ciámos o dia com jogos e canções de roda. 
Aqui toda a gente tem um dom especial para 
a música e o ritmo e é sempre agradável can-
tar, fazer jogos de roda com os pequenitos. 
Neste dia havia uma viola nova a acompa-
nhar o ritmo: a oferta do clube “Amigo sem 
Rosto”  do Instituto Educativo do Juncal! 
Era um dia especial e por isso permitimo-

nos uma actividade diferente: começámos 
por pintar as caras dos meninos e meninas 
com cores alegres e motivos engraçados: 
flores, borboletas, estrelas… que coloridos 
ficaram os meninos escurinhos! 
Passámos depois à parte artística em que 

cada um pôs à prova os seus dotes para a 
pintura. Que alegria pintar com tintas e 
papel a sério! 
Usando os pincéis ou os dedos, todos  mos-

travam um contentamento e um prazer enor-
mes! E as obras de arte não se fizeram espe-
rar… Da parte da tarde, foi hora de engenha-
ria: construção de papagaios de papel, que 
por disponibilidade de materiais foi papa-
gaios de plástico. 
Os sacos do supermercado andavam a ser 

guardados por nós há algum tempo com essa 
finalidade e, no último contentor haviam 
chegado bastantes destes sacos. O Gungo 
ficou colorido com a publicidade ao 
“Intermarché”. Foi maravilhoso ver o entu-

siasmo de tantas crianças que habitualmente 
não dispõem destes materiais. Alguns jovens 
vieram ajudar os mais pequenos e, passado 
algum tempo, esvoaçavam dezenas de papa-
gaios coloridos e o riso das crianças enchia o 
ambiente. 
Durante a semana continuámos a desen-

volver outras actividades com as crianças. 
Mostrámos o filme “A pequena sereia”que 
fez as delícias da pequenada. Nestas aldeias 
não há luz eléctrica portanto poder “assistir”, 
como se diz aqui para o acto de ver filme ou 
televisão, é sempre um momento mágico a 
não perder! 
Também houve construção e corrida de 

“trotes”. Estes meninos são uns verdadeiros 
inventores! São eles que constroem os pró-
prios brinquedos com o que têm à mão: uma 
lata de conservas vazia, uma garrafa de óleo, 
um simples pedaço de tronco de bananeira 
ou de madeira… Uma coisa que aprendi 
quando cheguei aqui ao “Ondjoyetu” foi que 
não se deita no lixo nada que possa ser utili-
zado pelas crianças para fazer brinquedo: 
latas, pacotes, papéis… 
Olhar para as crianças do Gungo faz-me 

pensar na enorme diferença entre elas e as 
crianças europeias: uns com tanto e outros 
com tão pouco! Nestas aldeias onde tudo 
falta, só os sorrisos e a alegria são abundan-
tes. Ver tanta criança que não tem acesso à 
escola ou a cuidados básicos de saúde faz-
nos doer o coração! Afinal os Direitos da 
Criança ainda estão longe de ser universais! 
 

Angélica 

Como tem acontecido nos 
últimos anos, o Grupo Missio-
nário Ondjoyetu esteve pre-
sente numa barraquinha na 
Feira de Maio. A divulgação e 
venda de artesanato feito 
pelos membros do grupo que 
semanalmente se vão reunin-
do, e material vindo directa-
mente do coração da Missão 
(Gungo – Angola), estiveram 
numa barraquinha do Serviço 
Diocesano ao longo do mês de 
Maio. 
A importância da nossa per-

manência na Feira de Maio é 
sem dúvida darmos a conhe-
cer e esclarecer potenciais 
dúvidas relacionadas com o 
trabalho desenvolvido pelo 
grupo, tanto pela linha da 
retaguarda como por quem 
está directamente na missão. 
A união destes esforços torna 
possível levar em frente a mis-
são de Deus e o despertar 
mais corações para integrar o 
nosso projecto. 
Deixamos um agradecimen-

to muito especial aos voluntá-
rios do Grupo Missionário 
que estiveram presente na 
barraquinha disponibilizando 
o seu tempo e um agradeci-
mento à Câmara Municipal de 
Leiria pela cedência do espa-
ço. 
Twapandula (Obrigado) a 

todos os que directa ou indi-
rectamente tornam possível 
dar luz à Missão de Deus. 

Feira de Maio 

2010 



Mas como o povo do Gungo estava 
ansioso por receber as suas visitas, no 
dia 24 de Abril partimos rumo ao Chim-
bango, uma das zonas mais distantes e 
isoladas do Gungo; no entanto, é um 
lugar cheio de magia em que as pessoas  
nos acolhem com grande alegria.  
Por falar em magia, foi aqui que o nos-

so mágico avô José iniciou os seus tru-
ques de ilusionismo. Inicialmente alguns 
pensaram que era feitiço, mas aos pou-
cos, com os esclarecimentos que foram 
dados, começaram a aperceber que mui-
tas vezes, mesmo no dia-a-dia, são enga-
nados por outros que se apresentam 
como feiticeiros. Mas como divertiu 
aquela gente o avô José. 
Neste bairro, ao longo da semana e 

envolvendo toda a comunidade, realizá-
mos alguns encontros e formações nas 
várias áreas: culinária, pastoral da crian-
ça, encontros com os jovens, crismandos 
e catecúmenos, encontros sobre o alcoo-
lismo.  
O dia 03 de Maio já viu o nosso cavali-

nho branco pular até ao Sumbe. Aí esti-
vemos alguns dias a realizar pequenos 
trabalhos e a reabastecer-nos.  
Mas o Gungo chamava por nós. 

Seguindo o programa já feito, no dia 7 
subimos para a aldeia do Uquende. Aí  
realizámos um encontro de jovens da 
missão aproveitando a presença e teste-
munho do avô José. Foram ainda dadas 
outras formações e houve tempo para 
sonhar com os caminhos da missão e por 
isso fomos visitar a Donga, local previsto 
a sede da nossa missão.  
No dia 12 de Maio, em união espiritual 

à grande visita que estava a decorrer em 
Fátima, realizámos uma procissão de  
velas que iluminaram as ruas do Uquen-
de. No seguinte de manhã tivemos a 
celebração da missa da festa de Nossa 
Senhora de Fátima, mais uma vez uni-
dos ao grande dia que se vivia na Cova 
da Iria.  
No regresso  foi nessa grande alegria 

que 17 peregrinos do Gungo desceram 
no camião da missão para depois segui-
rem até ao Calulo a fim de participarem 
na peregrinação diocesana àquele san-
tuário de Nossa Senhora de Fátima 
Peregrina e que decorreu de 14 a 16 de 
Maio. Foi a primeira vez que um grupo 
tão grande do Gungo teve oportunidade 
de participar nesta peregrinação e foi 
com muita alegria que conheceram e 
puderam viver esta experiência. 
O tempo passou a voar e sem darmos 

por isso já tinha passado um mês desde 
que a família tinha aumentado. Este 
acrescento era temporário, apenas a mãe 
Angélica viera para ficar; a missão do 

Padre Vítor em 
Portugal é funda-
mental para que os 
trabalhos possam 
ser realizados nes-
te lado da missão; 
precisamos de 
uma forte reta-
guarda. E foi no 
dia 18 de Maio 
que, em Luanda, 
nos despedimos, 
com um “estamos 
juntos”, trabalhan-
do nesta mesma 
missão apesar da 
distância. A famí-
lia estava agora 
reduzida a 4 pes-
soas, mas mesmo assim a missão tinha 
de avançar! 
No dia 29 de Maio esperava-nos uma 

viagem até ao Chitumalo, aldeia onde a 
equipa ia ficar pela primeira vez. Em 
2008 apenas tinha feito uma rápida visi-
ta. Por isso, as expectativas eram mui-
tas! Já por volta das 20h começámos a 
ouvir “Akombe wetu weia! Ñgala Twa-
pandula!” que significa que sejam bem-
vindas as nossas visitas! Obrigado 
Senhor! 
Apesar de ser a primeira estadia lá, já 

eram muitas as caras conhecidas que 
íamos reconhecendo; a noite não permi-
tia ver todos, mas a voz familiar daque-
les nossos amigos denunciaram-nos que 
estamos em casa… Ondjoyetu! 
Esta semana foi repleta de actividades, 

quer nos trabalhos com as crianças, ten-
do sido possível comemorar o Dia Mun-
dial da Criança com muitas pinturas na 
cara, papagaios de plástico que feitos 
manualmente sobrevoaram os céus do 
Chitumalo, músicas e danças que anima-
ram bem estes dias. Também foi possível 
avançar com a formação da Pastoral da 
criança, encontro de jovens, reciclagem 
dos catequistas daquela zona, encontro 
com os crismandos pois aproximava-se o 
dia do Crisma, encontro de preparação 
para o Baptismo e acompanhamento 
familiar. Se a semana esticasse mais uns 
dias… mais actividades se fariam!  
O culminar desta visita foi, no domin-

go dia 6, com a celebração do encerra-
mento do Ano Sacerdotal ao nível da 
missão do Gungo, celebração do Dia do 
Catequista e dia do Corpo de Deus. A 
pequena multidão que lá se reuniu reve-
lou que realmente estávamos em festa. 
O regresso ao Gungo aconteceu logo no 

dai 14 de Junho para dar mais uns pas-
sos no projecto da moagem e do camião. 
Entretanto, chegavam notícias do 

reboliço que se vivia no Chimbango. Pela 
movimentação da comunidade parecia 
mesmo que esse momento até já tinha 
chegado! Mas ainda eram só os prepara-
tivos para a visita pastoral. D. Benedito 
Roberto, bispo do Sumbe visitou aquela 
comunidade entre os dias  24 e 28 de 
Junho. Este acontecimento inédito 
mobilizou pessoas de todos os centros 
do Gungo que, em grande festa, mostra-
ram ao nosso Pastor como vão andando 
os caminhos da missão de S. José do 
Gungo. 
Estes foram “adobes” que tiveram a 

felicidade de receber grande visitas… E 
como se diz aqui: “As visitas são como 
anjos que chegam a nossa casa!” Que a 
vossa Bênção fique connosco para 
podermos continuar esta linda missão. 
 

A equipa missionária 
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Recordamos que a Campanha dos “Mil 
& Tal Amigos” continua. Agradecemos a 
todos os que por esta forma se associam 
a este projecto e com a sua ajuda o vão 
tornando possível. 
Dirigimos uma palavra especial a 

alguns amigos que, animados pelo tra-
balho que se está a realizar no Gungo, 
falam dele a outras pessoas e as convi-
dam para pertencer a este grupo. 
Os "Mil & Tal Amigos" são pessoas 

amigas do "Grupo Missionário Ondjoye-
tu" que têm por objectivo apoiar a pre-
sença da equipa missionária da diocese 
de Leiria-Fátima que se encontra na 
Missão do Gungo, diocese do Sumbe, 
Angola. O contributo é de um euro por 
mês.  
Quem se quiser inscrever pode contac-

tar-nos usando os meios que estão na 
ficha técnica.  

    Mil & Tal Amigos 

(Cont. da página 1) 
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Decorreu, de 24 a 28 de Julho, a Visita 
Pastoral do Sr Bispo D. Benedito Rober-
to à Missão do Gungo. Desta vez, o local 
escolhido foi o centro do Chimbango, 
mais propriamente o Bairro do Caponte, 
lá nas “profundezas do Gungo e da pro-
víncia do Kwanza Sul”, como dizia um 
dos nossos catequistas. 
O facto de o seu Bispo se ter predis-

posto a percorrer os 280 Kms que sepa-
ram este centro da cidade do Sumbe, ter 
aceitado dormir em casa de terra e cama 
de pau, se ter sujeitado viver em condi-
ções idênticas aquelas em que vivem as 
populações, foi motivo de grande alegria 
e reconhecimento por parte de toda a 
gente.  Essa alegria manifestou-se 
durante todo o tempo em que decorreu a visita 
com especial destaque para a recepção feita à 
chegada. “Nunca na história da humanidade 
um Bispo tinha chegado até ao Chimbango.” 
A equipa missionária havia chegado na vés-

pera para ajudar a preparar a recepção e toda a 
logística. Desde manhã, bem cedo, que a azáfa-
ma era grande: varrer tudo, últimos preparati-
vos da “catedral”, ensaiar o discurso de boas-
vindas….  
Nesta zona os telemóveis não têm cobertura 

de rede e, então, há que estar alerta, não vá 
acontecer que as nossas visitas cheguem sem 
que disso nos apercebamos. A solução encon-
trada foi enviar um mensageiro, de mota, para 
interceptar a viatura do Sr. Bispo e regressar à 
frente, por atalhos, a fim de dar o alerta a toda 
a população que,  diga-se em abono da verda-
de, estava bastante aumentada já nesta altura. 
Na verdade, o Gungo mobilizou-se todo para 
participar na visita Pastoral e saudar o seu Bis-
po. Havia gente de quase todos os Centros. 
Muitos caminharam durante dois dias, rom-
pendo as montanhas desde a Ondjila ou da 
Tuma, com os seus “kimbutos” à cabeça, mui-
tas vezes um filho às costas outro pela mão… 
Os nossos “meninos perguntadores” lá estavam 
a marcar presença. Bem contentes, apesar de 
terem caminhado dois dias! E o nosso 
“Avozinho Filipe” que ignorando os seus 78 
anos ali estava cheio de energia a ”comandar” a 
equipa da cozinha durante toda a visita, brin-
dando-nos com deliciosas iguarias dignas de 
um grande chefe! Também ele caminhou a pé 
durante 2 dias. 
Às 16:45h toca o sino….tudo corre em direc-

ção ao início da aldeia onde havia sido monta-
do um arco, qual arco do triunfo!  
Homens, mulheres, crianças…todos cantam e 

dançam ao som dos batuques e no meio de 
palmas! Akombe weia nosso Bispo! Alegria! O 
nosso Bispo chegou!!! 
Na sexta-feira, de manhã, teve lugar a sauda-

ção às autoridades locais. 
Neste encontro, para além dos cumprimentos 

habituais, foram apresentados alguns dos pro-

blemas que mais afectam as populações locais. 
Após este encontro, realizou-se a Reunião de 

Ondjango da Missão e depois a reunião com os 
dinamismos e grupo. Nestas, o Sr. Bispo foi 
posto ao corrente da actividade da Missão nas 
suas várias vertentes e desafiou os cristãos a 
terem coragem e serem diferentes. À noite, 
após a missa, fez-se Adoração ao Santíssimo 
Sacramento. 
O dia de sábado foi vivido na preparação dos 

crismandos e da liturgia do dia seguinte. 
O domingo foi o GRANDE DIA com a cele-

bração do Sacramento do Crisma. 
Receberam este Sacramento 65 crismandos 

de idades variadas e oriundos dos vários cen-
tros da Missão. Uma destas foi a nossa Teresi-
nha. 
Se em todos os outros dias as Eucaristias 

foram profundamente sentidas e animadas, 
esta primou pela participação, entusiasmo e 
alegria demonstrados. De facto, o amplo recin-
to preparado para ser a “catedral” estava reple-
to de fiéis, alguns até das missões vizinhas. À 
tarde, houve ainda tempo para assistir ao filme 
sobre as aparições de Fátima. 
Segunda-feira de manhã, foi tempo de partir: 

primeiro o Sr. Bispo e o Sr. Administrador e 
respectivas comitivas, depois, o nosso 
“Elefante” carregado com o produto dos ofer-
tórios e algumas cargas particulares para 
seguirem em direcção ao Sumbe, por último a 
Equipa Missionária no “Cavalinho” como sem-
pre bem carregado! 
As despedidas são sempre motivo de emoção 

tanto para quem parte como para quem fica: os 
cânticos, as mãos que se apertam, os olhos que 
se humedecem fazem-nos sentir o quanto este 
povo nos ama e como entrou no nosso coração. 
Ficam-nos gravadas algumas palavras do Sr. 

Bispo. Palavras ao mesmo tempo de agradeci-
mento e júbilo por tudo o que já foi feito mas 
também de estímulo para que as comunidades 
continuem o seu crescimento na fé e nos 
outros aspectos da vida. 

 
Mãezinha  Angélica 

Visita Pastoral ao Gungo 

À semelhança dos anos 
anteriores, irá decorrer o 
Curso de Missiologia 
em Fátima, no Centro 
Allamano, Missionários 
da Consolata, de 23 a 28 
de Agosto. 
Esta é uma formação 

que tem como propósito 
a qualificação do missio-
nário. É uma oportunida-
de de formação que com-
plementa a nossa forma-
ção Cristã numa vertente 
missionária, abordando 
temas como a Teologia 
Missionária a partir da 
Bíblia, a história, a espi-
ritualidade e a metodolo-
gia. 
Também a decorrer em 

Fátima, as Jornadas 
Missionárias, no Cen-
tro Pastoral Paulo VI, de 
17 a 19 de Setembro, 
com o tema Espírito San-
to e Missão. 
As Jornadas são um 

grande momento de par-
tilha, troca de vivências e 
de enriquecimento espi-
ritual. Com painéis atrac-
tivos, convidados diver-
sos e a presença de dife-
rentes movimentos e gru-
pos missionários, será 
um fim-de-semana de 
comunhão, reflexão e 
convívio. 
Dois momentos a não 

perder! 

Curso de  

Missiologia e  

Jornadas  

Missionárias 


