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Umas Férias Diferentes 
Regressei ao Gungo e afirmo: ali faz-se 

Missão! 
A nossa Diocese está ali a construir 

uma Igreja viva! 
Em 2002 fiz uma experiência extraor-

dinária de 2 meses de trabalho missio-
nário em Angola, concentrado sobretudo 
entre a cidade do Sumbe e de Luanda.  

Mas, ainda assim, o momento alto 
daquela missão foram os curtos 2 dias 
que a equipa missionária passou na Chi-
pinga (Gungo). Uma experiência verda-
deiramente singular que nos ajudou a 
perceber não só a necessidade, mas 

sobretudo a vontade que aquela gente 
tinha de nos receber e à mensagem de 
Esperança que lhes levávamos. Estava 
eu longe de imaginar que aquela simples 
visita de 2 dias à Chipinga em Agosto de 
2002 era o primeiro passo de um grande 
projecto que agora se consolida.  

Passados 8 anos estava agora a regres-
sar ao Gungo. A primeira impressão, 
enquanto ainda na cidade, foi que tinha 
entrado num país completamente dife-
rente. Contudo, à medida que entrava 
pelas picadas do Gungo adentro, fui 
reconhecendo as feições de um ou outro 

catequista que conhecera em 2002, que 
também me iam identificando e recor-
dando esse momento e os missionários 
de então. Aí concluí que efectivamente 
estava no mesmo país, com as mesmas 
pessoas que me ajudavam novamente a 
concluir: aquele Agosto de 2002 foi o 
momento que recolocou na alma desta 
gente a alegria de se sentirem acolhidas 
e embalou a nossa Diocese para aquilo 
que é hoje esta Missão.  

E eu estive lá!  
 

(Continua na página 4) 
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Semana Missionária “Ondjoyetu” foi outra vez em Aldeia da Mata 

Sem a força da novidade, mas com o 
entusiasmo de sempre, foi com grande 
alegria que a Paróquia de Aldeia da Mata 
acolheu o Grupo Missionário Ondjoyetu, 
da Diocese Leiria-Fátima. Vai sendo 
habitual nestas paróquias, mais ou 
menos no inicio do mês de Agosto, com 
muito ou com pouco calor, ver este gru-
po missionário a agitar e animar estes 
lugares pacatos do Alentejo. Têm sido 
momentos de grande bênção. Sempre 
com uma temática nova, este ano com o 
tema: ”Ir ao coração da Igreja”, e com os 
mesmos fundamentos e objectivos de 
dar um pouco de seu tempo e de si pró-
prio na missão da Igreja, partilhando 
experiências de vida e fé. Assim tem 
acontecido nos últimos anos, e com mui-
ta naturalidade, os sentimentos de ami-
zade e de compromisso têm crescido. 

Esta Semana Missionaria, como sem-
pre, teve muitos momentos marcantes, 
especialmente, o encontro com as pes-
soas: crianças, idosos, doentes e famí-
lias, a todos levando uma palavra de 
conforto, de amizade e de fé, e Maria 
nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima, a 

interpelar e falar com o seu sorriso. 
Também, houve tempo de convívio e 
brincadeira com cantigas e danças, mas, 
principalmente, aconteceram tempos 
fortes de oração, reflexão e partilha de fé 
com toda a comunidade cristã que acei-
tou o convite e participou com grande 
disponibilidade. 

De todos os momentos e celebrações, a 

Procissão das Velas foi o que mais mar-
cou esta semana. Para além do enqua-
dramento e da coincidência com a pro-
cissão aniversaria do dia 12 para 13 de 
Agosto em Fátima, ficou marcada, tam-

bém, pela presença do Pe. David, que 
estando na “linha da frente” deste pro-
jecto Missionário Ondjoyetu em Angola, 
e de férias em Portugal, não quis deixar 
passar a oportunidade de poder estar 
com do grupo em missão na Aldeia da 
Mata. Connosco rezou e pode partilhar 
da sua experiência missionária. 

Agradecendo ao Grupo Missionário 
Ondjoyetu a sua disponibilidade por 
estar connosco mais um ano, manifesta-
mos, também, a nossa alegria e satisfa-
ção pela forma com a comunidade paro-
quial de Aldeia da Mata acolheu e parti-
cipou nesta Semana Missionária, dei-
xando ainda um bem-haja muito espe-
cial ao Lar de Santo António que uma 
vez mais foi incansável no apoio que nos 
deu ao nível das refeições. 

Pedimos a Deus, por intercessão Nossa 
Sr.ª de Fátima que a sementeira desta 
missão possa produzir verdadeiros fru-
tos que alimentem e renovem a nossa 
Igreja e fomente a alegria, o empenho, o 
compromisso e a participação de todos 
na comunidade Cristã. 

P. Paulo Dias  

Um ano de missão - o mundo é a nossa casa 

Um sopro nos leva…. E um sopro nos 
traz. 

Nunca pensei que um ano passasse tão 
rápido. Será que este ano teve mesmo os 
dias todos a que tinha direito? Acho que 
não...  e cada vez mais me convenço de 
que quando gostamos de alguma coisa 
verdadeiramente o relógio anda mais 
rápido. E olhando para traz… vi como os 
ponteiros aceleraram. 

É difícil fazer uma avaliação de algo 
tão intenso como é a missão que Deus 
nos confiou. Quando parti estava dispos-
ta a ir “Onde Deus me levasse” e como 
por magia Deus levou-me até às distan-
tes e imensas montanhas do Gungo, com 
um objectivo concreto continuar a mis-
são de Cristo, continuar a missão de 
outros voluntários que por lá tinham 
passado e concretizar aquela que tam-
bém é a missão que Deus me confiou. Já 
era a segunda vez que pisava o solo 
angolano, algumas coisas já não eram 
novidade, mas a responsabilidade, o 
objectivo que me tinha levado era dife-
rente, era muito mais concreto e com 

uma dimensão maior. Rever algumas 
das pessoas que me tinham marcado em 
2007 fez-me de novo sentir toda aquela 
energia que tinha comigo quando termi-
nou a minha primeira experiência mis-
sionária. Mas e agora…. Há ainda tanto 
por fazer… tantas vezes pensei que Deus 
nos devia conceder o privilégio de ter 
mais mãos e mais pernas para conseguir 
fazer mais. E é nesta necessidade que 
percebo que eu também faço parte de 
um todo, de um todo que é a Igreja… eu 
faço uma parte, outros atrás iniciaram e 
ainda virão outros para continuar. 

Foram muitos os desafios que se apre-
sentaram ao longo do ano. Trabalhei 
com os jovens, numa sociedade onde 
quase não existem jovens, porque de 
crianças passam rapidamente a adultos. 
Trabalhei com as mamãs, que são um 
pilar muito importante nesta sociedade. 
Cresci muito na fé com os catequistas, 
sonhei com os futuros da missão, traba-
lhei com as crianças, senti-me no Gungo 
e ainda faço parte desta linda missão. 
Muitas vezes senti o coração apertado, 

outras o coração a tocar batuque e ago-
ra… o coração pendurado num embon-
deiro porque quando amamos realmente 
aquilo que fazemos parece que o coração 
fica para sempre ligado. 

Por detrás de tudo isto, há algo mági-
co: aqueles vales que nos acolhem, as 
montanhas que nos abraçam, os sorrisos 
que nos marcam. Picadas que nos trans-
portam para aquela que é a nossa casa, 
crianças gritando “xauééé” são como 
flores à beira da picada que nos embele-
zam o caminho. Os abraços, as sauda-
ções, a amizade e o amor por detrás de 
cada sorriso! Tudo isto são flores… flores 
que me enfeitam o coração e tornam a 
vida muito mais bonita… Ondjoyetu, 
esta é, sem dúvida, a nossa casa. A casa 
que amamos e em que somos amados. 

Agora já regressei, ainda que tudo me 
pareça um pouco estranho, mas… já 
estou no outro lado da linha do horizon-
te. Fica a certeza que a missão continua, 
afinal o mundo é a nossa casa… Ondjo-
yetu! 

Inês Pereira 



O mês de Julho iniciou, com o coração 
ainda a batucar pela recente visita do Sr. 
Bispo que tínhamos recebido no Gungo, 
o que nos deu ainda mais força para con-
tinuar os trabalhos da missão. Foi logo 
no início deste mês, que fomos até ao 
Centro da Tuma para avançar com a 
formação, reciclagem dos catequistas e 
com a pastoral da criança. Foi uma visita 
rápida, porque a nossa família estava 
prestes a aumentar. Pois foi com muita 
alegria que no dia 14 de Julho nasceu 
mais uma mana missionária. A mana 
Elsa, que viria fazer missão junto da 
linha da frente por um período de dois 
meses. 

Antes que o tempo nos fugisse, apres-
sámo-nos e logo no dia 17 partimos 
rumo ao distante Culembe. Este centro 
já não recebia a visita da equipa missio-
nária desde o ano de 2008. Devido aos 
difíceis acessos, que nalguns sítios nem a 
picada é possível utilizar, temos de pas-
sar no meio de algumas lavras e isso faz 
com que não seja possível chegar lá em 
qualquer altura do ano; por isso, apro-
veitamos o tempo seco para fazer esta 
visita. Além da mana Elsa, também a 
Maria, uma jovem do Sumbe, veio 
aumentar a família missionária e colabo-
rar connosco nos trabalhos da missão. 
Foram 15 dias passados neste centro que 
por entre visitas aos bairros que ainda 
não tinham sido visitados, formações 
com as mamãs sobre as crianças, sobre a 
culinária, encontros com as crianças e 
jovens, acompanhamento familiar, 
encontro sobre o alcoolismo, foram 
preenchendo estes dias de partilha e 
crescimento. 

Já a terminar este período, recebemos 
a triste notícia do falecimento do nosso 
amigo Alberto Pinheiro. Devido à falta 
de meios de comunicação, tivemos de 
andar alguns quilómetros de carro para 
podermos contactar com a cidade e 
sabermos como “reprogramar” as activi-
dades. Assim, decidimos dividir a equi-
pa: O Padre David e a mãe Angélica des-
ceram até ao Sumbe para participar nas 
cerimónias fúnebres e as manas ficaram 
na Donga para o retiro de Jovens da 
missão. “Somos parte de um todo” foi a 
mensagem que passou durante este fim-
de-semana a mais de 100 jovens de toda 
a missão que participaram no retiro. No 
domingo dia 01 de Agosto terminámos 
com a celebração dominical, já com a 
equipa missionária completa e nesse 
mesmo dia descemos até ao Sumbe. 
Como diria um dos nossos catequistas, o 
verbo é: “organizar e preparar os traba-
lhos”. 

No fim-de-semana de 7 e 8 de Agosto 
subimos até ao Uquende, para a reunião 

de Ondjango da Missão, foi uma visita 
rápida porque já no dia 10 o Padre David 
iria de férias a Portugal. Nesta altura a 
missão ficou entregue às manas missio-
nárias e sua mãe Angélica, uma missão 
no feminino. Mas não foi por muito tem-
po, porque logo no dia 14 recebemos a 
alegria da visita do Sr. Padre André 
Batista que viria passar um tempo das 
suas férias à missão do Gungo. Com a 
colaboração da mana Lina, que foi 
incansável em ajudar-nos nalgumas 
questões logísticas, tudo isto foi possível. 
E neste mesmo dia subimos até ao Gun-
go. O destino seria o Calipe, mas a dis-
tância e o mau estado da via exigiram 
que pernoitássemos no Uquende. Ao 
chegar ao Uquende, perto das 20h esta-
va toda a comunidade reunida, pronta 
para a celebração da missa, afinal o 
padre tinha vindo e apesar do cansaço e 
entusiasmo da novidade sentida pela 

nossa visita, celebrámos nesse dia à noi-
te. O previsto seria de manhã seguirmos 
rumo ao Calipe, logo após as Laudes. 
Mas veio um catequista ter connosco 
com uma preocupação: “se o padre pas-
sou por aqui num domingo, temos que 
fazer a celebração da missa, mesmo que 
seja às 6h!”. E assim foi! Às 6h da manhã 
estava a Igreja cheia de gente para cele-
brar a festa da Assunção de Nossa 
Senhora. Já eram 8h30 quando parti-
mos em direcção ao Calipe e devagar e 
“nas calmas” lá fomos cavalgando pelas 
picadas, cada vez menos trilhadas por 
outros carros. Já eram 12h30 quando o 
povo do Calipe correu para nós a cantar 
“Akombe weia”. Alegria porque a nossa 
equipa veio e trouxe uma visita, e rapi-
damente nos deram uma cadeira e o 
famoso copo de água, símbolo do acolhi-
mento. Com a celebração da missa às 
14h iniciámos mais uma semana de tra-
balhos neste centro. A semana foi palco 

de várias formações com os vários gru-
pos. Foi, sem dúvida, uma semana reple-
ta de muitos sorrisos, de muita partilha e 
de grande amizade. São marcas que fica-
ram nos nossos corações. No domingo 
terminámos com um almoço partilhado 
com os principais responsáveis da mis-
são. Nesse mesmo dia deslocámos para 
outro centro, a Chitiapa, onde iríamos 
ficar uma semana. No inicio da semana 
fomos visitar a missão Donga com o 
Padre André, onde pudemos dar a 
conhecer e continuar a sonhar com os 
futuros da missão. Já na terça-feira a 
nossa visita teve de se despedir do povo 
do Gungo, as férias estavam a terminar e 
mais uma vez a missão ficou no femini-
no. Uma semana na Chitiapa onde pode-
mos avançar principalmente com a for-
mação das mamãs e dos jovens. Nesse 
domingo não haveria missa, no entanto, 
ainda foram algumas as pessoas que se 
deslocaram de outros centros para faze-
rem a celebração da palavra connosco, 
pois estava lá a equipa missionária. No 
domingo 29, ao início da tarde o cavali-
nho branco começou a pular em direc-
ção ao Sumbe. Ainda havia alguns 
assuntos a tratar, algum testemunho a 
passar, afinal era a última semana das 
manas Inês e Elsa e as malas teriam 
mesmo de ser feitas. Na sexta-feira dia 
03 de Setembro subimos para o Uquen-
de, levámos connosco o Padre Tiago, um 
padre do seminário do Sumbe que nos 
acompanhou até ao Gungo para conhe-
cer esta área e para podermos celebrar a 
Eucaristia. Foi um fim-de-semana reple-
to de emoções, no sábado ainda tivemos 
a alegria da visita das Irmãs Guadalupa-
nas que partilharam uma refeição con-
nosco e aproveitaram para conhecer a 
nossa missão. Foi um fim-de-semana de 
reunião, avaliação e de despedidas. Ape-
sar da dificuldade do “Adeus”, sabemos 
que tudo isto faz parte da missão que 
aceitamos fazer. 

No domingo dia 05 o padre David 
regressou das suas férias e logo no dia 
06 a equipa deslocou-se até Luanda para 
todos juntos avaliarmos este período de 
missão e passarmos o testemunho dos 
que vão para os que ficam. 

No dia 09 foi o dia da partida… entre 
lágrimas e abraços as manas Inês e Elsa 
despediram-se da Linha da frente, a 
missão continua mas agora noutra fren-
te de trabalho. Ainda nesse dia a equipa, 
agora composta apenas pelo Padre 
David, mãe Angélica e mana Teresa, 
regressou ao Sumbe. 

Entre chegadas e partidas, do lado de 
cá ou do lado de lá, a missão sempre 
continua… e continuamos a construir 
juntos estes adobes. 

Jornal  do  Grupo Miss ionário  da  Diocese  de  Leir ia-Fát ima 

3   -   ONDJOYETU 

Adobes – entre partidas e chegadas 



No contexto do XI Encontro do Volun-
tário Missionário que vai ter em lugar 
em Leiria no próximo dia 23 de Outu-
bro, foi organizada uma semana se sen-
sibilização para a luta contra a pobreza 
que terá o seguinte programa: 
17 de Outubro – Dia Internacional 

da Luta contra a Pobreza.  
Abertura oficial da tenda, no Largo do 

Papa, às 15:00 h., com sensibilização das 
pessoas para esta temática e divulgação 
das actividades da semana.  

Actuação de diversos grupos musicais 
e actividades com crianças com a partici-
pação dos “Akunamatata”. Abertura da 
exposição fotográfica com dois temas: 

“Crianças do Gungo” e “Ser Jovem no 
Gungo”, projecto financiado com o apoio 
da Comissão Europeia. 
18 a 24 de Outubro – Abertura da 

tenda com espaços de interacção com os 
visitantes das 12h Às 20h. 
19 de Outubro – Espectáculo Para 
um Mundo melhor com a “Annarella 
– Academia de Ballet e Dança” no Tea-
tro Miguel Franco, às 21:00 h.   

Os lucros reverterão para a ADAV – 
Associação de Defesa e Apoio da Vida  

Preço: 3,00 €. 
23 de Outubro – XI Encontro Nacio-

nal do Voluntário Missionário em Leiria, 
das 10:00 às 18:00 h., integrado na 

semana, sobre a mesma temática da 
Luta Contra a Pobreza.  

(Só para membros integrados nos 
vários grupos de voluntariado).  

Durante a semana: recolha de alimen-
tos não perecíveis na tenda. 
24 de Outubro – Encerramento da 

tenda. 
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Umas Férias Diferentes 
(Continuação da página 1) 

Desta vez não foram 2 meses, mas ape-
nas 2 semanas incompletas, mas muito 
intensas. Foram as minhas férias. A cer-
ta altura dei comigo a rezar: “- oh Deus, 
dá-me um coração disponível para aco-
lher tudo o que me queiras fazer experi-
mentar!” 

Sobretudo Deus ofereceu-me uma 
experiência de encontro. Foi o encontro 
com gente na qual encontrei uma inten-
sidade de vida interior verdadeiramente 
inexpressável. Não posso afastar da 
memória o avô Filipe, o nosso cozinheiro 
dedicado, atencioso, experimentado por 
uma vida de dor e sofrimento desumano, 
sempre com uma serenidade no olhar 
que só pode vir de uma profunda intimi-
dade com o Senhor; ou o enorme cate-
quista pai Armando, no qual encontra-
mos a fortaleza de uma fé profundamen-

te esclarecida, pronta a ser transmitida 
em qualquer faculdade de teologia 
(penso não exagerar nas palavras), um 
homem inteiro para quem o Amor a 
Deus e ao próximo como Cristo viveu 
não é uma utopia... e isto sentia-se na 
sua atenção serena a tudo e a todos; e 
tantos outros que poderíamos nomear. 

Depois, claro, fiz a experiência de 
encontro com a equipa missionária que 
tão excelsamente me acolheu: a mãe 
Angélica, as manas Inês, Elsa, Teresa e 
Maria, sem esquecer a Lina. Foi uma 
constatação inenarrável da qual não 
consigo dizer muito mais que isto: 

- não é possível ter uma ideia minima-
mente aproximada do trabalho que a 
nossa Diocese está a fazer naquela por-
ção do povo de Deus, se não se for lá, se 
não se sentir ali mesmo a alegria, a dis-
ponibilidade, a ousadia, a coragem, o 

profundo sentimento de fé que anima os 
missionários que nós, Diocese de Leiria-
Fátima, temos ali em nosso nome! A 
nossa Diocese está ali a salvar vidas 
humanas (literalmente), a propagar a fé, 
a promover a dignidade da pessoa 
humana, a formar homens e mulheres 
com valores; a nossa Diocese está a ofe-
recer aos jovens ou menos jovens mis-
sionários que para ali envia, um profun-
do crescimento na fé, na esperança e na 
caridade cristã. 

Fui testemunha disso e atesto-o com 
um coração feliz por o ter podido verifi-
car e orgulhoso por sentir que faço parte 
desta Igreja particular que não se fecha 
em si, mas que se abre a uma Igreja 
Católica e Universal. 

Toda a Diocese tem motivos para se 
orgulhar e alegrar. 

Pe  André Batista 

SEMA�A DE SE�SIBILIZAÇÃO PARA A  LUTA CO�TRA A POBREZA 
 

“Contra a pobreza, TU podes ser a diferença!”   
 

17 a 24 de Outubro de 2010 

No próximo dia 27 de Outubro, se não 
houver percalços, partirá para Angola 
mais um missionário leigo da nossa dio-
cese. 

Amândio Pedrosa Évora tem 37 anos, é 
solteiro, vive no Coimbrão e é carpintei-
ro. Foi ele que teve a iniciativa da Cam-
panha da Melancia”, que foi um sucesso. 

Já havia alguns anos que conhecia este 
grupo missionário e a acção que desen-
volve. Mas foi há cerca de um ano que 
resolveu fazer-se seu membro activo. 
Participou no curso de missiologia que 
teve lugar semestre deste ano e, depois 

de feito o devido discernimento, resol-
veu dar algum tempo da sua vida a este 
projecto missionário. 

O seu tempo de missão será de cinco 
meses. Embora seja carpinteiro de pro-
fissão, os seus conhecimentos estendem-
se a outras áreas profissionais, pelo que 
acreditamos que vai dar uma grande 
colaboração ensinando o que sabe fazer 
e realizando alguns trabalhos, entre eles, 
a conclusão da primeira fase dos melho-
ramentos da casa da Donga. 

E tem sido muito bonito verificar o 
entusiasmo que o Amândio está a colo-

car neste passo que vai 
dar. Tem-nos marcado o 
interesse com que tem 
participado nas forma-
ções e todo o cuidado 
que tem tido em prepa-
rar materiais para o tra-
balho que vai realizar. 

Agradecemos ao Amândio a sua dispo-
nibilidade e testemunho de fé que o leva 
a deixar tudo para dar um pouco de si a 
quem tanto precisa. 

Boa missão para ti, Amândio, e que 
Deus te acompanhe. 

De partida para o Gungo 


