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De Partida para a Linha da Frente
Quem acompanha este grupo missionário mais de perto e o trabalho que está a
realizar na diocese do Sumbe, e mais concretamente na Missão do Gungo (Angola),
tem-se apercebido da mudança de voluntários na missão. Isto só é possível porque, por um lado, há uma passagem de
testemunho entre eles, por outro, porque
há um fio condutor que permite manter a
identidade e perfil da missão: o P. David
Nogueira que se encontra em Angola desde 2006.
Inicialmente o P. David tinha ido por
três anos que, entretanto, se foram prolongando e, neste momento, já vai no sexto.
Penso que o ideal seria que outro padre,
que não eu, o fosse substituir, o que daria
outra envolvência do clero diocesano neste projecto. Como tal de momento não é
possível, e tendo em conta a necessidade
do P. David regressar a Portugal, disponibilizei-me eu para partir.
Faço-o com a mesma alegria e a mesma
disponibilidade da primeira vez e com
este sentido de que a Igreja não se confina
aos limites de uma diocese, mas se deve
abrir ao mundo. Este ano pastoral, em que

o lema da nossa diocese é “Testemunhas
de Cristo no Mundo” e o nosso bispo chama a atenção para as grandes carências
materiais e espirituais do mundo em que
vivemos, reforça ainda mais em mim a
convicção de que esta partida é um chamamento de Deus.
Agradeço todo o apoio e amizade que
tantas pessoas e comunidades têm
demonstrado para comigo e este projecto
missionário.
Mesmo estando longe, continuo a contar
com esse apoio e oração, na certeza de que
todos ides comigo. Quando um missionário parte, acompanham-no todos os que se
identificam com as razões que o levam a
partir.
P. Vítor Mira

otícias Breves
As crianças, adolescentes e comunidades da nossa diocese, com a
caminhada do último Advento apoiaram a
Missão do Gungo com 19.158,26 €. No
próximo número daremos mais detalhes
sobre esta iniciativa.
A campanha das melancias voltou a
ser um êxito neste an0 2011. Na manhã de
dois sábados, vários membros deste grupo
dedicaram-se à plantação de cerca de 300
pés de melancia num terreno do Amândio
(Coimbrão). A venda deste saboroso fruto
em várias paróquias da nossa diocese deu
um lucro de 1.312,99 €. A nossa gratidão a
todos os que de alguma forma colaboraram.

Os voluntários que temos em missão neste momento são sete (ver foto da
primeira página). No dia oito de Novembro partirá para Angola o P. Vítor Mira.
No final do mês regressarão a Portugal a
Maria Angélica Filipe, o António Saraiva e
o António Neves. De 2 a 17 de Janeiro de
2012 D. António Marto fará visita pastoral
à Missão do Gungo.
www.ondjoyetu.com é o nome do
sitio deste grupo missionário na Internet.
Contamos que possa ficar acessível até ao
fim deste mês de Outubro. É mais um
sonho antigo que está prestes a ficar de
pé. Muito Obrigado ao Sérgio Santos que
tem sido o grande obreiro deste passo.

“Mil & Tal Amigos”
Recordamos aos “Mil & Tal Amigos” que a vossa colaboração mensal de 1,00 €
continua a ser um importante apoio para este projecto. Os nossos missionários estão
em regime de voluntariado, mas necessitam da nossa ajuda para as suas despesas do
dia-a-dia. A todos os que desde a primeira hora nos têm ajudado e aos que começaram
já durante esta caminhada, o nosso muito obrigado. Contamos também com a vossa
oração, bem como a de todos os que não podem colaborar materialmente.

Missão em
Ponte de Sor
Esta
semana
missionária a Ponte de Sor foi marcada por vários
sentimentos
e
novos
desafios.
Antes do início
desta
semana,
tinha
muitas
expectativas, mas
no final essas expectativas superaram-se.
A missão não se restringiu somente a Ponte de Sor, mas também às
comunidades vizinhas. Então, isso
implicou a divisão do nosso grupo
em vários subgrupos. Porém, o facto
de estarmos subdivididos não nos
impediu de trocar ideias entre nós,
acima de tudo foi mais uma ponte
para a união do grupo.
Nas visitas às comunidades pudemos contar com a ajuda incansável
do Sr. Pe. Agostinho e do Sr. Pe.
Azevedo. Desde animações Eucarísticas, actividades com crianças e
adolescentes, visitas a doentes e
reuniões com grupos paroquiais, o
que mais me marcou, de modo particular, foram as visitas a lares e
centros de dia. Estar com os idosos,
muitos deles marcados por experiências de vida e ainda frágeis no
seu interior, fez-me pensar no futuro destas novas gerações. Pelos seus
sorrisos e palavras carinhosas, apercebi-me que estes momentos de
partilha foram tão importantes para
nós, quanto para eles.
E, apesar do cansaço físico desta
semana, uma vez que foi uma semana de muito calor, todos nós saímos
maiores na Fé. Senti que o Espírito
Santo esteve sempre connosco dando-nos força para ultrapassar certas
provas, sempre com um sorriso no
rosto. Face aos problemas socioeconómicos que estamos a passar, este
tempo de missão no Alentejo sensibilizou-me acerca da importância do
voluntariado missionário, e no que
podemos fazer nesta sociedade
enquanto cristãos. Algo que vai de
encontro ao tema do nosso ano pastoral: “Chamados à Caridade”.

Ficha Técnica
Ondjoyetu: Jornal do Grupo Missionário da Diocese de Leiria Fátima.
Contactos: Seminário Diocesano, 2414 - 011 Leiria;
Tel.: 926 031 382 / 244 104 111;
E-mail: animissionarialeiria@gmail.com
www.ondjoyetu.com
Blog: www.ondjoyetu.blogspot.com
Tiragem: 2.000 exemplares
Distribuição: Gratuita
Textos: Inês Figueiredo e Sandra Leal, Maria Angélica Filipe, Rita Salgueiro, P. David Nogueira, P. Vítor Mira.
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Adobes – Obras & Obreiros
No último jornal dava-se informação
sobre a chegada dos contentores, a 07 de
Setembro, embora a rubrica “adobes”
tivesse parado no calendário uns dias
antes. Desde a chegada dos contentores
algumas obras se foram fazendo e muitos foram sendo os obreiros: uns do
Gungo, outros do Sumbe, outros de Portugal e outros só Deus sabe donde são
pelo silêncio do seu trabalhar.
Apresento-vos alguns pilares do calendário preenchidos com as paredes de
alguns dos acontecimentos. Entre 2 a 11
de Setembro a Equipa Missionária,
repartida, esteve na Donga a fazer formação de saúde para os líderes da Pastoral da Criança, a fazer consultas médicas, a continuar os trabalhos da lavra da
Missão e, no Sumbe, a descarregar o
contentor e iniciar a arrumação do seu
conteúdo.
Entre os pilares do dia 11 ao dia 18 fezse uma parede de formações pastorais
para catecúmenos, crismandos, pais que
têm crianças para baptizar e elementos
da liturgia. Nas fiadas da saúde fez-se
formação para promotores de saúde e
mais algumas consultas e tratamentos,
sendo o lintel o Domingo com a celebração de baptismos de algumas pessoas
mais velhas que há muito esperavam. No
Sumbe faziam-se arrumações intensas
procurando encontrar o lugar de cada
coisa qual ladrilho com as peças no seu
lugar.
Em mais um vão desta construção do
pilar do dia 19 ao do dia 24, no centro da
Ondjila, construiu-se uma comunidade

consciente das questões da saúde através
das formações para crianças, jovens pais
e mães e até as autoridades tradicionais.
Foram dias animados e muito educativos. No mesmo vão, no Sumbe, davamse os passos concretos que permitiram o
início da segunda fase da casa ondjoyetu. Ele foi picaretas e pás a saltar dias
inteiros e marretas a partir pedras; foi
betão e ferro para permitir as fundações.
Do pilar do dia 25 de Setembro até ao
dia 10 de Outubro, o forte da construção
foi no Sumbe, com a fixação dos espigões para receber os pilares e o levantamento da estrutura metálica. Mas ainda
foi tempo para enviar e receber obreiros.
No dia 30 recebemos dois obreiros:
Amândio e António Saraiva. No dia
seguinte enviámos de regresso a Portugal as obreiras da saúde Inês Figueiredo
e Sandra Leal, as manas médicas que
terminaram dois meses de colaboração
com o grupo Ondjoyetu.
Ainda dentro do mesmo espaço vivemos um dia de grande alegria com a

ordenação de oito novos padres para a
diocese do Sumbe, obreiros de peso para
as obras do Senhor. Um deles foi o padre
Geovany que colaborou, durante o seu
estágio, nas obras materiais e espirituais
da missão do Gungo por uns meses.
O dia 10 de Outubro marcou um novo
lanço desta construção. Na Donga fizeram-se avanços na lavra da missão e na
formação agrícola, Reuniu-se o Ondjango como janela por onde todos vemos
como vamos caminhando e, no Sumbe,
deram-se avanços significativos com os
acertos de estrutura metálica, colocação
de chapas de cobertura e início do levantamento de paredes.
Do pilar do dia 16 para a frente temos
avançado com as paredes, estamos a
preparar a base para o chão e até já há
alguns tubos para a instalação eléctrica e
de esgotos. Neste momento estamos na
expectativa da chegada de mais um
obreiro o Sr António Neves.
Vão-se fazendo muitas obras; algumas
visíveis com os olhos, outras sentidas
com o coração. Umas, medidas em centímetros, metros, tijolos e chapas, outras,
medidas com as bitolas de Deus. Algumas obras para fazer descansar o corpo
ou para o curar, outras para o espírito.
Quer obras quer obreiros vão sendo
diversificados e múltiplos mas estamos
unidos numa imensa obra que é a construção do Espírito Missionário através
do projecto Ondjoyetu.
Construam connosco!
A Equipa Missionária

O Pequeno Valentim
Na missão, um dos lemas que temos de
ter sempre presente é o espírito nas calmas, mas há sempre momentos que aceleram o bater do nosso coração. Ou
quando
vamos
embora
e,
a
“conjuntivite” toma conta de nós, ou
quando acontecem coisas que nos dão
volta ao estômago mas que nos fazem
agradecer, mais uma vez, o facto de
estarmos ali e podermos ajudar.
Esta é a história de um menino bem
pequenino, com pouco mais de 1kg mas
que não era prematuro. A sua mãe, que
tinha apenas 16 anos, não sabia como
cuidar de uma criança e ao 2º dia de
vida, inocentemente, deu-lhe água do rio
não tratada. Como devem calcular este
gesto, para ela tão banal, transformou-se
numa diarreia com sangue que pôs em
risco a vida do seu filho.
As consultas já iam à luz das velas
quando ela apareceu com a criança nua
enrolada num pano. Não havia nenhum

medicamento apropriado a uma criança tão
pequena e a única coisa
que havia a fazer era
proibir a água do rio e
promover a amamentação. Combinámos com a
mãe
encontrarmo-nos
todos os dias para acompanharmos a evolução
da criança. Como não
tínhamos roupas para
um corpo tão pequeno
tivemos que puxar pelo
espírito
“desenrasca”
português, cortando as mangas de uma
camisola, dando nós na ponta, surgiu
um gorro quentinho e um saco que lhe
cobria todo o corpo.
Ao fim de uma semana eram notórias
as diferenças. Felizmente o bebé tinha
muito apetite e procurava constantemente o peito da mãe. Para além da
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diarreia ter passado, ganhou
algum peso e a mãe aprendeu uma valiosa lição: como
cuidar do próprio filho.
Muitas vezes nos esquecemos que as mulheres não
nascem mães e não sabem
tudo o que é melhor para a
criança. Portanto para além
das muitas ajudas que podemos dar, repetir estas simples lições, pode fazer toda a
diferença, talvez mais do
que indicar um medicamento.
Como a criança era tão frágil, a mãe
ainda não tinha pensado num nome mas
ao ver que o pequeno se agarrou à vida
pediu-me para lhe escolher um. Ficou
Valentim, porque se ele ganhar esta luta
é um verdadeiro valente!
Inês Figueiredo e Sandra Leal
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Formação de Culinária: uma aula diferente
Nas nossas estadias nos vários
bairros fazemos diferentes formações que possibilitem uma aprendizagem para melhores condições de
vida das populações.
Aqui, a alimentação é à base de
fuba – farinha de milho feita
manualmente pelas mamãs batendo o milho sobre uma laje com piso
de madeira. Cozinham o funge fervendo a fuba com água e acompanham com “lumbi” geralmente
rama de batata, de feijão, de mandioca ou de abóbora. É este o alimento que se come todos os dias e a
todas as refeições.
Uma das formações que fazemos é a
de culinária, tentando motivar as
pessoas a variar mais a sua alimentação quer utilizando os recursos que
têm quer até, tentando produzir
outros.
No bairro do Culembe tivemos formação de culinária durante uma
semana. Os pratos a cozinhar bem
como os ingredientes necessários
tinham sido combinados e cada um
dos formandos deveria trazer alguma
coisa. De manhã, à hora prevista, os
alunos foram aparecendo mas não
traziam nada do que tinha sido pedido.
-Então, não trouxeram o feijão para
a feijoada? E os ingredientes para a
sopa? Não há mandioca ou batata?
Não há respostas. Apenas os sorrisos habituais. Uma mamã apareceu
com uma bilha de água.
-Bem, pelo menos, água já temos.

Vamos fazer sopa de água. – Põe ao
lume uma panela com água - pedi eu
à Mingas.
Entretanto procurei uma pequena
pedra.
- Tu, Caquarta, lava muito bem esta
pedra e põe na panela. – Hoje vamos
fazer sopa de pedra!
As caras são de espanto. – Sopa de
pedra? Ela pôs mesmo uma pedra na
panela?
- Claro, já que não temos mais
nada… nem ao menos um pedaço de
mandioca….
Uma mamã correu a casa e voltou
com uma bela raiz de mandioca,
outra trouxe batata… mais a nossa
abóbora, um pouco de cebola e alho…
fizemos uma bela e saborosa sopa!
Foi bem divertido. A pedra lá estava
no fundo da panela fazendo lembrar
que devemos aproveitar os recursos
que temos e também, que é possível
fazer o que pretendemos desde que
sejamos persistentes.
Angélica

Franco
Seguros
Chãs, Leiria - Telef.: 244 812 500
fernando.franco@francoseguros.pt

Escolas De Condução
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