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Missionário a Missionário 
Sucedem-se os missionários e continua 

a missão. É assim adobe a adobe, passo 
a passo, etapa a etapa, missionário a 
missionário… 
Cada vez que a Equipa sofre alterações 

com a partida ou a chegada de algum 
missionário, isso provoca necessaria-
mente uma readaptação. São ideias 
novas a chegar ou ideias que foram 
implantadas que ficam à prova com a 
distância e coragem de quem fica e de 
quem as recebeu como semente. 
Desde o mês de Setembro que se têm 

verificado movimentações. Foi o Padre 
David que chegou a Angola dia 5, a 
mana Inês que deixou Angola no dia 09. 
O jovem Amândio veio reforçar a Linha 
da frente no dia 28 de Outubro e a mãe-
zinha Angélica que “deixou” os seus 
filhinhos de Angola no dia 23 de Outu-
bro. 
Apesar das movimentações, as activi-

dades não pararam. Logo após as 
mudanças de Setembro, foi possível pas-
sar uma semana no centro de Cambinda. 
Cumpriram-se formações aos catequis-

tas, esclarecimento comunitário e for-
mação de líderes da pastoral da criança, 
encontro de jovens da Missão, acompa-
nhamento familiar, sensibilização para 
os problemas do alcoolismo… 
Após um tempo no Sumbe, já a termi-

nar o mês de Setembro, fomos mais para 
dentro no Gungo e, na Donga, reunimos 
o Ondjango (o Conselho da Missão) para 
olhar o futuro e planificar, fazer a bên-
ção das sementes, do campos e dos ins-
trumentos de trabalho. 
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Amândio, o Jovem das Melancias 
O Amândio é um jovem de 37 

anos que está a aterrar na linha 
da frente… É certo que já por cá 
chegou no dia 28 de Outubro. 
Mas esse dia foi apenas para ver 
de raspão a cidade de Luanda, ir 
até ao Sumbe e no dia seguinte 
subir ao Gungo. 
Uma das iniciativas que ele 

empreendeu, antes de vir, foi 
plantar melancias para, com o 
resultado da venda, dar uma 
ajuda ao trabalho Missionário. 
Mas as raízes destas melancias 
são fundas no tempo e no coração do 
jovem Amândio. 
A história da sua vocação missioná-

ria teve um primeiro germinar no ano 
2002 com um testemunho missioná-
rio mas não pôde crescer muito nessa 
altura. Não estavam criadas as condi-
ções; Os ventos das dificuldades 
faziam adiar o rebentar da força da 
semente. 
O ano 2006 foi marcado com algu-

mas tentativas de retomar o contacto 
com o grupo Missionário, qual broto 
de semente em busca do orvalho da 
manhã, mas… não era ainda o 
momento. Porém, germinou lenta-
mente e foi possível estender raízes 
até ao grupo missionário, à formação, 
à oração e a semente original foi sen-
do ajudada a mostrar as flores da 
decisão de vir em missão. 
Pois é, o jovem Amândio plantou 

melancias. 
Neste momento está a integrar a 

Linha da Frente. Testemunha que lhe 
tem custado aterrar, qual planta 
“transplantada”. Mas isto também 
permite encontrar novidade, contac-
tar com pessoas e ambientes e uma 
cultura… Tudo isto como o esforço de 
firmar raízes. 
Ver algumas situações de vida tocou 

o seu coração como se alguém o aper-
tasse. Semelhante ao que se faz às 
melancias a ver se estão maduras. 
É carpinteiro de profissão, mas ago-

ra tem de fazer um pouco de tudo 
como os enleios que crescem pelas 
vizinhanças da raiz encontrando 
pedras e paus e outras plantas; pois 
nem tudo é terra fofa e arenosa. As 
tarefas são várias no Sumbe e no 
Gungo e, entre trabalhos e formação 
profissional, tem havido tempo para 

partilhar a sua juventude com os 
jovens do Gungo como o perfume de 
várias flores que se mistura no cam-
po. 
Um dos seus trabalhos, quase de 

surpresa, foi colaborar na preparação 
do telhado da igreja da Pedra Um. 
Não com grandes folhas como faz a 
abóbora mas com o trabalho nos pila-
res que esperamos suportem breve-
mente as folhas… mas de chapa. 
Continua a aterrar e ainda lhe 

ecoam no ouvido e no coração os cân-
ticos de chegada e, nos lábios, res-
soam os cumprimentos que trazia. 
Pode agora ver a beleza deste povo e 
da missão que nos une a todos como 
alguém que olha o sol no início e no 
fim do dia, únicos momentos em que 
o sol se deixa ver e até fotografar para 
recordar. Partilhava: «Só cá se perce-
be o que dizem por lá». 
Para o acompanhar foi escolhido 

um grupo de oito pessoas que colabo-
ram nos trabalhos e recebem forma-
ção. São perspicazes nas interroga-
ções, atentos na explicação e disponí-
veis para ajudar o “mestre” a inte-
grar-se. Vão crescer todos juntos, 
mestres uns dos outros, como a 
melancia e a beterraba no meio do 
milheiral. 
Aquelas melancias das terras do 

Coimbrão frutificaram cada uma 
dentro das suas capacidades. A voca-
ção missionária do mano Amândio 
vai continuando a dar frutos. As 
“melancias” desta outra sementeira 
são muitos os que as podem ver e 
apreciar o seu sabor. Mas só Deus 
saberá verdadeiramente o seu valor. 
Alguém mais quer plantar melan-

cias? O Amândio já plantou! 
 

P. David 

Na sua carta para o pre-
sente ano pastoral 
“Chamados à Caridade” o 
bispo da nossa diocese, D. 
António Marto, dedica um 
número à cooperação 
missionária, que aqui 
transcrevemos. 

 

  «Uma forma importan-
te de caridade fraterna é a 
cooperação missionária entre as Igrejas, com 
particular atenção às Igrejas do chamado Ter-
ceiro Mundo. O intercâmbio dos dons da fé e 
dos valores culturais e a comunhão dos bens 
económicos oferecem um campo imenso de 
prática da caridade em ordem à promoção 
humana e cristã. 
A nossa Diocese está envolvida numa gemi-

nação com a diocese do Sumbe em Angola. 
Temos a trabalhar na missão do Gungo uma 
equipa constituída por um padre e alguns 
leigos voluntários. Faço um apelo para que 
esta realidade seja dada a conhecer em cada 
uma das nossas comunidades, de tal modo 
que se torne interpeladora e suscitadora de 
vocações missionárias entre os jovens e 
menos jovens, em forma de voluntariado, e 
que cada comunidade se sinta co-responsável 
neste projecto». 
 

Se é certo que a nossa diocese não pode 
reduzir o seu compromisso missionário à 
geminação com o Sumbe, não é menos ver-
dade que este projecto, sendo recente (e úni-
co do tipo no nosso país), necessita do apoio 
de todos nós pois se trata de uma forma mui-
to concreta e comprometida da nossa diocese 
viver em “Estado de Missão”. 
Registamos com agrado as palavras do Sr. 

Bispo acima transcritas e agradecemos a 
todas as pessoas que de alguma forma vão 
contribuindo para tornar este sonho realida-
de. 
Entretanto, na sequência do Congresso 

Missionário Nacional, realizado em 2008, e 
da recente carta pastoral dos bispos portu-
gueses “Como eu vos fiz, fazei vós também”, 
já foram feitas várias reuniões com repre-
sentantes de institutos missionários e grupos 
mais ligados à animação missionária no 
sentido de realizarmos um trabalho mais 
concertado. O objectivo é dar sequência a 
algumas actividades conjuntas já realizadas 
e levar a uma acção conjunta mais concerta-
da que contribua para a vivência da dimen-
são missionária na nossa diocese. 

A Cooperação  

Missionária 



No dia 6 de Outubro fomos fazer o 
abastecimento de água potável indo até 
à Conda com baldes e bilhas para cerca 
de seiscentos litros o que nos dá para 
mês e meio, dependendo do número das 
pessoas e da coragem para beber de cada 
um. 
Este mês de Outubro trouxe-nos uma 

ajuda que muito nos enriqueceu. A irmã 
Emília, da Congregação das Filhas de 
Santa Maria de Guadalupe, congregação 
da irmã Nancy, tinha umas pequenas 
férias e quis vir conhecer o Gungo, de 
que já muito ouvira falar. De 11 a 15 de 
Outubro decorreu no Sumbe uma for-
mação de capacitadores de líderes da 
Pastoral da Criança. A Equipa missioná-
ria marcou presença com a Angélica, a 
Teresa e a Maria Ngueve, uma jovem 
estudante e vocacionada que está a cola-
borar connosco no Gungo. Esta forma-
ção já permitiu a aplicação dos conheci-
mentos lá adquiridos para ajudar as nos-
sas líderes e avançar mais uns passos 
neste dinamismo que vai progredindo. 
Quase a terminar o mês de Outubro, 

no dia 28, as expectativas estavam no 
máximo para conhecer e acolher o jovem 
Amândio. Após a espera, lá vinha ele 
cheio de vontade de conhecer e carrega-
do de miminhos e cumprimentos para 
distribuir. A sua chegada foi uma nova 
lufada de ar fresco e um bom reforço. É 
sempre bom acolher alguém e introduzi-
lo nos meandros da missão. Vai aterran-
do aos poucos nos locais, nas diferentes 
realidades e nos diferentes trabalhos. 
O Amândio mal teve tempo de chegar e 

foi logo levado para a Donga onde tive-
mos mais uma reunião de Ondjango, a 
festa de Todos os Santos e a celebração 
dos Fiéis defuntos. Também foi tempo 
de fazer o telhado do celeiro da Missão e 
avançar com o corte de paus em mais 

um lote para aumentar a 
área cultivada. Destaca-se 
da vivência deste fim-de-
semana a memória de 
todos os fiéis defuntos em 
que nós, elementos da 
Equipa, recordámos nos-
sos familiares, amigos e 
benfeitores, lembrando-
nos que o importante é a 
comunhão dos santos e 
“estarmos juntos” tam-
bém com os que já parti-
ram. 
Ao descermos da Donga 

a mana Teresa ficou no 
Uquende, sua terra, para 
gozar umas merecidas férias nas quais 
tinha o plano de pegar na catana e na 
enxada e dar uma ajuda aos pais. Tam-
bém a irmã Emília terminou o seu tem-
po de visita ao Gungo. Deixou um bom 
testemunho e até uma nova dança: a do 
“pinguino”. 
Com a Equipa um pouco encurtada, os 

trabalhos no Sumbe foram decorrendo e 
aproveitámos para dar uma colaboração 
com a paróquia de Cristo-Rei da Pedra 
Um, no telhado da igreja. Foi também 
altura de o Amândio aterrar nas tarefas 
que poderá cumprir no Sumbe, saber o 
lugar de cada coisa... 
De 13 a 21 de Novembro, chegou a 

altura de um novo tempo de permanên-
cia no Gungo. Desta vez o bairro do Chi-
tumalo estava à nossa espera. Lá, ini-
ciou-se a formação profissional com o 
grupo que acompanhará o Amândio, fez-
se uma capacitação para líderes da pas-
toral da criança, prepararam-se famílias 
para os baptismos e tudo culminou 
numa celebração “agri-doce” em que se 
misturavam sentimentos: a alegria pelos 
56 novos cristãos baptizados, o dia mun-

dial da juventude, o compromisso do 
primeiro grupo de líderes da Pastoral da 
Criança, as formações vividas e as lágri-
mas devido à despedida da Mãezinha 
Angélica. Mas a vida tem destes momen-
tos e é feita de chegadas e partidas. As 
lágrimas são sinal de que quem chora: é 
porque ama. Novamente foi necessário 
rumar a Luanda para deixar no aeropor-
to aquela que viveu connosco nesta 
Linha da Frente quase 7 meses. Não 
tivéssemos nós muitas “mães” e tería-
mos ficado órfãos. 
Estes últimos dias, têm sido vividos no 

Sumbe a avançar com tarefas pendentes 
e a preparar nova subida para o Uquen-
de. 
Neste momento, estamos mesmo de 

partida para o Gungo. Esperem um pou-
co… O telefone está a tocar. É o P. Vítor 
a desejar bom tempo de missão. Este 
artigo vai ficar com a mana Lina para ela 
depois fazer chegar. É assim a Missão 
com muitas frentes e muitos contribu-
tos. Tchauê! Estamos a ir! venham con-
nosco! 

A Equipa Missionária 
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Adobes – Missionário a Missionário 

Breves & Novidades 

A “Campanha das Melancias” do 
Amândio foi um êxito. Ele plantou, Deus 
fez crescer e o grupo Ondjoyetu e muitos 
amigos ajudaram a vender. E o resultado 
foi de 914,08 €. Uma boa ajuda para o 
nosso grupo. 
Os jovens do MCE (Movimento 

Católico de Estudantes) de Leiria decidi-
ram “sair da garagem”. 
E podemos dizer que 
foi com uma frota de 
autocarros, tal o núme-
ro dos que participa-
ram e “levaram” consi-
go.  
O festival de sopas 

que realizaram na Bar-

reira no dia 6 de Novembro foi um 
sucesso a todos os níveis. No passado dia 
12 de Dezembro entregaram-nos um 
cheque bem grande (no tamanho e no 
valor) de 2.395,73 €. 
A Campanha de Advento deste ano 

ligada à Infância Missionária deste ano 
2010 reverte a favor da Missão do Gun-

go.  
O Serviço Diocesano da 
Catequese lançou a cam-
panha temática, o Grupo 
Ondjoyetu realizou o 
filme “Crianças como 
nós”,  preparou e distri-
buiu os mealheiros 
(cerca de 9.000). 

Independentemente do resultado 
monetário desta iniciativa, sentimos que 
o mais importante é despertar nas crian-
ças da catequese o sentido da Missão e 
da partilha. 
Um grande bem-haja a todas as pes-

soas que colaboraram nestas e noutras 
iniciativas. 
O Curso de Missiologia vai começar 

a 4 de Março e prolonga-se até 3 de 
Junho, num total de 24 horas de forma-
ção. Será sempre à sexta-feira, no  edifí-
cio Seminário de Leiria, das 21:00 às 
23:00 h. Em breve será divulgado o 
folheto com os temas, orientadores e 
ficha de inscrição. Poderá procurar estas 
informações no nosso blogue. 

Cont. da página 1 
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O povo do Gungo Conquistou o Meu Coração! 

Transcrever os nossos 
sentimentos para um 
papel é sempre muito 
difícil. Mas ainda mais 
difícil é tentar explicar o 
que marca e invade o 
nosso coração de uma 
maneira tão forte e 
especial. Porque muitas 
vezes o imenso número 
de palavras do nosso 
dicionário parece insu-
ficiente, pois só os ges-
tos, olhares e sorrisos 
que senti e que fizeram 
parte de cada dia não se 
conseguem transmitir 
nem explicar! 
Dois meses de Missão… Dois meses 

que pareceram dois dias, mas dois dias 
muito intensos e vividos com muito 
amor e dedicação. 
Ouvir os testemunhos antes de partir é 

sempre muito bom porque sentimos 
parte da emoção de cada missionário, 
mas chegando lá parece que tudo é tão 
igual mas ao mesmo tempo tão diferente 
do que se idealizava. 

Muitas vezes me 
perguntam o que 
foi difícil neste 
tempo de Missão? 
Para mim o mais 
difícil foi, sem 
duvida, regressar. 
Claro que aqui 
está a nossa famí-
lia, os nossos ami-
gos e tudo a que 
estamos suposta-
mente habitua-
dos. Mas quando 
nos entregamos 
verdadeiramente 
a algo e temos a 
certeza que é por 

e graças a Ele que estamos lá, tudo nos 
parece muito familiar logo no primeiro 
instante. 
“Mana Ersa”, era assim que era tratada 

carinhosamente por muitos… 
Os nossos dias, apesar de grandes e 

muito intensos passam a voar, pois cada 
minuto é muito especial. Cada minuto 
nos faz ter a certeza que fazemos parte 
deste todo que é a Igreja. 

Regressei com a certeza que encontrei 
uma família, uma grande família e não 
tenho duvidas que a vida por Amor a 
Deus e ao próximo é que faz sentido. 
Agora consigo perceber o que realmente 
são as saudades e que este sentimento 
magoa muito pois o coração fica quase 
sufocado. As lágrimas caíram e conti-
nuam a cair abundantemente sempre 
que recordo nos mais pequenos gestos, 
nas mais pequenas coisas, todas as his-
tórias e momentos vivenciados junto 
daquele povo, que juntos partilhamos a 
alegria de sermos povo de Deus. 
Existe uma frase que gosto muito e 

com a qual me identifico: “Aqueles que 
passam por nós não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós.” Não tenho 
duvidas que trouxe um pouco de cada 
um deles comigo como espero ter deixa-
do também um pouco de mim a cada um 
deles, pois em cada um de nós temos 
Cristo que nos acompanha e faz parte de 
nós. 
A missão continua também do lado de 

cá… 
Elsa Pedro 

A Maria Inês Pereira esteve em Mis-
são durante um ano e a Maria Angélica 
Filipe sete meses. As duas preparam-se 
para voltar de novo ao Gungo, a Inês a 
26 de Janeiro, a Angélica a 22 de Feve-
reiro. Aqui fica o seu testemunho. 
Estar em missão no Gungo foi acima 

de tudo um caminho em direcção aos 
outros, um caminho de encontro com os 
mais necessitados e também um encon-
tro connosco mesmas. Nesse caminho 
cruzámo-nos com corações grandes e 
generosos que, nada possuindo, são 
capazes de tanto dar! Estes encontros 
levaram-nos  à descoberta do grande 
amor que há dentro de nós que ao ser 
partilhado vai crescendo sempre mais: 
no nosso coração e naqueles que o rece-
bem. 
Deixámos para trás a correria da vida 

em que impera o consumismo, a necessi-
dade de ter e a procura de mais conforto. 
Passámos a viver uma vida simples, no 
meio de quem nada tem para além da 
sua alegria e capacidade de aceitar o que 
a vida lhe vai proporcionando (e que por 
vezes é tão pouco!). Foi neste ambiente 
que encontrámos uma nova família, uma 
família do coração. Uma família que não 
escolhemos, mas que nos acolheu gratui-
tamente, numa dádiva recíproca de 
amor. Esta família passa para além da 

equipa missionária, abrangendo 
muitas pessoas do Gungo. Que 
gratificante é ouvir um mais velho, 
um jovem,  uma criança, chamar 
“mana” ou “mãe”, sentindo que 
vem mesmo do coração! É essa 
relação carinhosa e familiar que 
nos dá força e alento, como uma 
chama que continuamente nos 
impulsiona. 
Ter regressado aos nosso país, à 

nossa família, à nossa casa, aos 
nossos amigos, é muito bom; mas 
uma parte do nosso coração ficou 
lá, presa ao Gungo. A sensação de 
termos feito tão pouco, a certeza de ter-
mos no coração um amor tão grande que 
pode e tem de ser partilhado. E há tanto 
para fazer… E há tanta gente ansiosa por 
receber… E nós podemos dar!  
Durante a nossa estadia cá em Portu-

gal muitas pessoas nos perguntaram 
“Então e agora quando voltas?” e cada 
uma, de forma diferente, pensava por-
que nos perguntavam isso. O que é que 
nós tínhamos de diferente para as pes-
soas nos perguntarem quando voltaría-
mos? Alguns diziam que era da forma 
como falávamos, outros do brilho que os 
nossos olhos mostravam. Mas a certeza 
de que o nosso caminho passava por 
voltar ao Gungo não veio das perguntas 

que nos faziam, mas sim da voz que 
Alguém nos ia sussurrando no coração e 
que nos dizia que a Missão não tinha 
acabado.  
Quando voltamos já não somos iguais 

ao que éramos antes de partir; fica sem-
pre uma parte de nós, lá, nessa terra de 
missão, onde o nosso trabalho e dedica-
ção são pagos com sorrisos e um novo 
“batucar” do coração. Nada é demasiado 
nosso que não possa ser partilhado com 
aqueles que mais precisam… e nós que-
remos e podemos partilhar! 
E é por essas e tantas outras razões 

que mãezinha e mana missionárias vão 
regressar à Missão. 

 

Mãe Angélica e Mana Inês 

De Regresso à Linha da Frente 


