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Adobes—Um pouco mais adiante 

Cada dia é como um adobe que Deus 
nos dá para levarmos por diante a mis-
são que nos confiou. Juntos, temos to-
dos os dias vários adobes que vamos 
colocando fiada a fiada na construção 
dos sonhos que dão sentido à nossa pas-
sagem por este mundo. 

Esta crónica do nosso jornal Ondjoy-
etu começa no tempo com a chegada do 
Jorge Fernandes, em Maio. De Luanda 
seguimos para o Calulo a fim de partici-
parmos na peregrinação diocesana 
àquele santuário mariano dedicado a 
Nossa Senhora de Fátima Peregrina. Foi 
uma boa oportunidade para vivermos 
em espírito diocesano uma bonita expe-
riência de fé. 

O mês de Maio marcou o início de 
um ritmo de trabalho em duplo sentido: 
aos fins-de-semana visitámos os centros 
para estar junto das comunidades, du-
rante a semana estivemos na Donga, 
sede da missão, com a realização de 
alguns trabalhos e, principalmente, com 
ações de formação direcionadas a vários 
grupos, para pessoas de todo o espaço 
da missão. 

Assim, no mês de Maio, visitámos os 
centros do Chitonde e Cambinda; em 
Junho estivemos com o do Uquende, 
Chitunda e Jamba Kalunga. Em todas 
estas comunidades sentimos um bom 
acolhimento e uma grande alegria por 
parte das pessoas pelo fato de a equipa 

missionária se deslocar às suas aldeias. 
Há gestos e atitudes que nos marcam 
profundamente, de modo especial neste 
ano em que os efeitos da seca se fazem 
sentir de uma forma muito intensa. 

Nestas visitas, que vão desde sexta a 
domingo, reunimos com o Ondjango 
local (tipo de conselho pastoral), faze-
mos jogos e dinâmicas com crianças, 
realiza-se encontro com os jovens, ca-
sais, movimentos apostólicos e outros 
grupos como líderes da Pastoral da Cri-
ança. Também fazemos esclarecimentos 
sobre cuidados a ter com a higiene, o 
uso da água, a natureza (por causa das 
queimadas), recolha de pilhas, entre 
outros assuntos. 

Continua na pág 4 
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No Alentejo com espírito missionário 
Sob o sol radiante da tarde de verão, 

fomo-nos aproximando, lenta mas deci-
didamente da nossa meta. As figuras 
calorosas do P. Agostinho e do P. Azeve-
do, nossos anfitriões, assolando ao por-
tão da casa paroquial, exalavam um bom 
humor contagiante. Descarregadas as 
malas, pedidos alguns cobertores e, es-
tendidos os lençóis, todos se sentiram, 
de imediato, em casa. Ansiávamos por 
começar!  

Santiago do Cacém, paroquiada pelos 
padres vicentinos, apresenta um perfil 
sócio-demográfico típico de outras zonas 
alentejanas: baixa natalidade, envelheci-
mento populacional, características de 
cidade-dormitório e uma 
alta mobilidade populacio-
nal, corolário da oferta sazo-
nal de trabalho nesta região. 
Pontuados por breves pau-
sas (muito breves mesmo!), 
os dias foram-se desenrolan-
do, frenéticos, padroniza-
dos, sob os nossos olhos. 
Com entusiasmo e sentido 
altruísta, e com uma ou ou-
tra alteração, as diversas 
actividades iam sendo abra-
çadas. Iniciávamos o dia 
com a oração matinal, criati-
va e participada, presidida 
alternadamente por cada elemento. Este 
momento espiritual era prolongado num 
delicioso e energético pequeno-almoço 
generosamente ofertado pelos nossos 
anfitriões. Durante as manhãs solaren-
gas e, «solidários com aqueles que com-
pletam na sua carne o que falta á paixão 
de Cristo», visitávamos, em grupos de 
dois a três elementos, alguns doentes 
que o haviam solicitado. Escutando a 
sua dor, procurámos transmitir uma 
mensagem fé e esperança. Despedíamo-
nos com o coração apertado.  

Altruisticamente doado pela Santa 
Casa da Misericórdia, o almoço, bem 
regado por anedotas e trocadilhos, 
emergia, diariamente, como um espaço e 
um tempo de robustecimento do corpo,  
de congregação das nossas almas e de 
aproximação dos nossos espíritos. Sem 

pausas, as tardes desenrolavam-se junto 
de doentes e utentes de Lares, Centros 
de dia e da Cerci desta região. Sacada a 
viola e o acordeão, afinadas as cordas 
vocais, as músicas tradicionais portu-
guesas (incluindo algumas alentejanas) 
eram entoadas, muitas vezes acompa-
nhadas pelos visitados. As mágoas resse-
quidas de uma vida, anestesiadoras das 
energias emocionais eram, por momen-
tos, suspensas. O sentimento de gratidão 
era mútuo. A Eucaristia, centro dos sa-
cramentos e da evangelização (AD, 9) 
era celebrada diariamente nestas insti-
tuições ou na igreja paroquial. O jantar 
prolongava o sacrifício eucarístico. Era 

frequente o grupo ser presenteado por 
paroquianos com saborosos doces e ou-
tras iguarias.  

Repostos os níveis de lípidos e hidra-
tos de carbono, o grupo focava-se na 
actividade da noite. Foram realizados 
dois Encontros com a Comunidade onde 
foram tematizadas as diversas modalida-
des de sermos missionários activos na 
paróquia; preparámos e vivemos uma 
Vigília Missionária e participámos num 
Terço missionário, organizado pelos 
Jovens Vicentinos. Antes de os nossos 
olhos cederem ao cansaço acumulado, o 
grupo reunia-se para fazer um balanço 
do dia e detalhar as próximas activida-
des. Vértice da espiritualidade cristã, a 
oração unia os nossos lábios e corações 
num derradeiro louvor à Trindade. O 
tradicional dia de descanso conduziu-

nos à costa alentejana. A música cal-
mante e feliz do canto das gaivotas, das 
ondas quebradas do mar e os desenhos 
projectados nas nuvens do céu azul fize-
ram-nos sentir o dedo de Deus criador. 

Pedem-nos para destacar algum mo-
mento? Emergem, espontaneamente, da 
nossa memória colectiva a simpatia alu-
cinada dos nossos amigos da Cerciago e 
os momentos de humor comunitário; a 
lição de vida, marcante, de um idoso 
que, entristecido pelo problema oncoló-
gico da esposa, confessava, contudo, que 
Deus não tem culpa de tal, pois “de Deus 
não pode vir o mal, apenas o bem”. Ou, 
ainda, o testemunho emocionado da 

Inês, que nos honrou com a 
sua visita, sobre as suas vi-
vências missionárias por 
terras de Angola. Aspectos 
negativos? Ainda longe da 
utópica comunidade cristã 
primitiva, sentimos, não obs-
tante, que as distâncias entre 
cada elemento estavam sen-
do atenuadas, crescendo a 
inter-ajuda. A heterogenei-
dade etária, psíquica e de 
percurso existencial de cada 
elemento se, por um lado, 
obstou a uma perfeita solida-
riedade, por outro, constitui 

um sinal para a comunidade de que ser 
missionário não está condicionado por 
qualquer pré-requisito a não ser o amor 
cristão. De facto, «todos somos respon-
sáveis por tudo perante to-
dos» (Dostoyevski), ou seja, ser missio-
nário é sair da nossa zona de conforto e 
entrar no mundo interior do próximo 
que sofre, com quem Cristo está identifi-
cado. Este sentimento de que a felicida-
de dos santiaguenses é também respon-
sabilidade nossa constitui, porventura, a 
nossa mensagem mais eloquente para 
estes cristãos; eloquente e duradouro 
porque o exemplo arrasta!  

A Equipa que esteve nesta missão 
deseja-lhe a si, caro leitor, boas experi-
ências missionárias. A missão segue 
dentro de momentos...  

Testemunho do Jorge Fernandes: 
Por Cristo, com a igreja, ao serviço dos irmãos. Foi com este 

propósito que aceitei participar na missão a que Deus me chamou  
e integrar o grupo missionário ONDJOYETU, da Diocese de Leiria 
– Fátima e que desenvolve todo um belo trabalho no GUNGO-
Kuanza Sul, Angola. 

Ir em missão, sempre foi um desejo que guardava no meu co-
ração… Forte vontade de conhecer, contactar com novas culturas 
e pessoas, sonho este que se tornou realidade, graças a um dia ter 
manifestado esta firme convicção junto do Sr. Padre Luís Morou-
ço, Capelão da Academia Militar, que, prontamente, se disponibi-

lizou a apresentar-me o seu amigo e colega, Sr. Padre Vitor Mira 
(ordenados presbíteros no mesmo dia), com o qual tive algumas 
conversas, após as quais, fui apresentado ao grupo missionário 
ONDJOYETU onde fiz formação de missiologia. 

Decorrida a formação necessária, rapidamente percebi que 
não basta o querer do homem para participar neste tipo de mis-
são, vai mais além, não somos nós que queremos, mas somos con-
vidados por Cristo a dar continuidade ao mandato que recebera 
do Pai do céu… “anunciar a boa nova do reino a todos os povos”. 

O tempo passou e eis que recebo a pergunta que esperava ou-
vir já a muito: Ainda estás disponível para partir em missão?” e a 

Por Cristo, com a Igreja, ao serviço dos irmãos 



Como é sabido, entre os voluntários do 
nosso grupo missionário estão as “manas” 
Ana Sofia e Maria Inês Pereira, irmãs “da 
mesma barriga” (isto é do mesmo pai e da 
mesma mãe). Sendo seus pais Manuel Cor-
deiro Pereira e Maria Delfina Marcelino 
Monteiro Pereira. O Jornal Ondjoyetu es-
teve à conversa com este casal para que 
partilhe connosco a sua experiência. 

- Jornal Ondjoyetu (O) - O que acham 
que levou duas filhas desta família a terem 
a coragem de se entregar neste projeto 
missionário? 

- Manuel e Delfina (MD) – Quem pode-
ria responder a esta questão seria Ana e a 
Inês, mas no nosso entender, o convívio de 
alguns amigos e familiares que lhe falaram 
deste projeto e ainda algum espírito de 
aventura e uma vontade de ser útil aos 
outros puderam ter ajudado na decisão de 
terem integrado a equipa missionária. Te-
rem decidido partir em missão mais do 

que uma vez. 
- O - Recentemente foi possível visita-

rem o campo de missão onde as vossas 
filhas têm estado, a Ana Sofia continua 
ainda e o projecto missionário da nossa 
diocese se tem desenvolvido. Como se sen-
tiram nesta visita. Como descrevem a vos-
sa estadia? 

- MD – Sentimo-nos em família, pois 
fomos recebidos de uma forma muito aco-
lhedora e simpática por todas as pessoas. 
Foi muito bom conhecer as pessoas e as 
realidades de que já tínhamos ouvido falar 
com muito entusiasmo pela Ana e Inês. 
Muito bom também foi poder testemunhar 
a forma simples e autêntica de celebrar a 
fé. Pudemos celebrar com elas, com a res-
tante equipa missionária junto do povo do 
Gungo a Semana Santa e a Páscoa. Foram 
várias as pessoas do Gungo que fizeram 
longas horas de caminhada para poderem 
estar com os missionários e isso é muito 
bom e marcante. Para mim, foi um sonho 
que eu pensava não poder realizar por 
questões saúde, mas graças a Deus correu 
tudo muito bem. 

- O – Terá esta vossa ida ajudado a 
compreender melhor as opções da Ana e 
da Inês? De que modo? 

- MD – Sim, foi muito gratificante ver e 
testemunhar a forma como a Ana, a Inês e 
os restantes missionários se dedicam àque-
le projeto, no meio de tantas dificuldades, 
de uma forma tão empenhada e sempre 
bem-dispostos. Sentir como aquele povo 
agradece toda a ajuda que lhe é dada no 
sentido de melhorar a promoção humana 
daquele povo tão sacrificado e tão esqueci-

do onde ainda são tão presentes os trau-
mas da guerra, vivendo de uma forma tão 
primitiva, onde falta tudo: saúde, educa-
ção, condições mínimas de habitação… 
Mas, apesar de tudo isso, continuam a 
sorrir. 

- O - Olhando para a experiência destas 
duas filhas mas conhecendo um pouco a 
história de cada um dos membros desta 
família, podemos dizer que estamos diante 
de uma família missionária? 

- MD – Sim, todo o Cristão deve ser 
missionário, no entanto, não é necessário 
ir para Angola para o ser! Junto de nós 
também há muito para fazer. Como dizia o 
Sr  Pe  Alcides  (padre Angolano muito liga-
do ao projeto missionário) na sua recente 
visita a Portugal: temos igrejas muito gran-
des e bonitas mas estão vazias. Podemos 
ser missionários cá dentro pela oração, 
pela ação e até pelo sofrimento. 

- O - Sabemos que, quer o “pai Manel” 
quer a “mãe Delfina”, sempre foram muito 
empenhados na paróquia, e até na socieda-
de civil. Não será essa vossa postura a se-
mente que fez “germinar” a vocação missi-
onária nos filhos? 

- MD – Com os nossos defeitos e limi-
tações tentamos educar os nossos filhos 
para valores cristãos: honestidade, humil-
dade e amor ao próximo. Se isso os ajudou 
demos graças a Deus por isso. Mas penso 
que o grupo de amigos que elas escolheram 
também ajudou muito. 

- O – Muito obrigado pelo vosso contri-
buto e acima de tudo pelo vosso testemu-
nho. 
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Uma Família missionária  

minha resposta foi o “SIM”. Repentinamente sou invadido por um 
misto de sentimentos, pois aquilo que tanto queria estava prestes 
a acontecer, mas deixava para trás família, amigos, trabalho, tu-
do… É um pouco esquisito de explicar, mas o sentido de disponi-
bilidade estava presente e bem forte, uma alegria imensa inunda-
va todo o meu ser. 

Os preparativos começaram, muito havia a fazer, tratar da 
dispensa do trabalho, preparar vistos, viagem e arranjar o suporte 
financeiro que cobrisse as despesas que por cá ficariam, pois en-
quanto em missão estaria sem vencimento e, neste ponto, agrade-
ço de um modo especial à comunidade dominical da Academia 
Militar, fiéis e capelão que tanto se empenharam para que fosse 
possível partir em missão, mas não poderei esquecer os donativos 
e trabalhos de tantos e tantas amigos(as) que não se escusaram a 
canseiras e arranjaram diversas iniciativas, para que, afinal, este 
sonho se concretizasse. 

Tendo chegado o dia da minha partida, atribulado, só tive o 
meu visto para Angola nessa manhã, mas estava pronto, depois do 
passaporte na mão fiquei em paz…aproximava-se a hora. Chegado 
ao aeroporto lá estavam os irmãos e irmãs do grupo missionário 
que ali tinham acorrido para receber o Sr. Padre David que chega-

ra de Angola e também para me desejarem 
boa viajem e muita sorte para esta etapa da 
minha vida. 

O avião levantou voo, e lá vou eu, 
“adeus” Lisboa e um “olá” a Luanda…a via-
gem correu espetacularmente! Cheguei a 
Luanda de manhã bem cedo, abrem-se as 
portas do avião e sou agraciado com um 
“bafo” de calor bem húmido. Passados to-
dos aqueles procedimentos legais do con-
trole de entrada em Angola, transposta a 
porta para o lado de lá, avistei as manas 
que, juntamente com o Sr. Padre Vítor, 
aguardavam a minha chegada e não é que 
até a mana Teresa me era familiar!? 

Feitas as apresentações e tirada a foto de família, lá vamos nós 
no “cavalinho branco” (jipe) rumo a Calulo, onde há um santuário 
mariano e participámos nas celebrações do 13 de Maio em Fátima. 
Foi o meu primeiro contacto com as pessoas, cultura, fé de Ango-
la, momentos emocionantes, em que se canta e dança de forma 
maravilhosa!  Continua no próximo número 

Mil & Tal Amigos—Uma forma de ser missionário. Já és? Junta outros a ti! 
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Parte indispensável do programa é a cele-
bração da missa dominical, sempre muito 
animada e participada, e a celebração do 
sacramento da Reconciliação. Com a pre-
sença do “mano” Jorge também demos um 
novo impulso à formação de acólitos. 

A Donga é a sede da nossa missão. Por 
isso aí temos vindo a realizar encontros de 
formação temáticos direcionados a vários 
grupos para as pessoas de todo o espaço do 
Gungo, que assim para ali têm que se des-
locar. Entre estes grupos contam-se os que 
andam na caminhada de preparação para 
os sacramentos, os movimentos apostóli-
cos, líderes da Pastoral da Criança, cate-
quistas líderes das comunidades, respon-
sáveis por serviços das comunidades como 
secretários e tesoureiros, entre outros. No 
mês de Agosto, com a presença das volun-
tárias do “Move-te” também se têm reali-
zado ações de formação para promotores 
rurais de saúde e parteiras tradicionais. 

Sendo a Donga “a nossa casa” no Gun-
go é ali que temos que ir procurando criar 
condições para as atividades que realiza-
mos. Por isso temos vindo a construir uma 
cisterna que se destina a recolher a água da 
chuva que vem do telhado da casa da mis-
são. Também a horta que temos vindo a 
cultivar é mais um passo em ordem à au-
tossustentabilidade e a oportunidade de 
aprendermos com a experiência do que 
vamos tentando realizar. 

O mês de Julho ficou marcado pela ida 
do P. Vítor a Portugal, de férias, mas a 
missão continuou a sua caminhada com os 
leigos presentes e a comunidade que acom-
panhamos. 

Agosto trouxe consigo o regresso do P. 
Vítor e com ele as jovens Joana Vieira e 
Mariana Guerra, do grupo “Move-te” que 
pelo segundo ano consecutivo está a reali-
zar uma missão conjunta com o Ondjoyetu, 
na área da saúde. O seu trabalho realiza-se 

em duas frentes: por um lado, formação de 
que falámos já acima, por outro, o atendi-
mento direto às populações, de modo espe-
cial aquando das visitas aos centros de que 
também já falámos. No mês de Agosto 
visitámos a Ondjila e o Uquende, tendo 
ainda privilegiado a presença na Donga 
num dos fins-de-semana. 

O mês de Agosto ficou ainda marcado 
pela ida da equipa a Malange a fim de estar 
presente na tomada de posse de D. Benedi-
to Roberto, até aqui bispo de Sumbe, como 
arcebispo daquela arquidiocese. O Sumbe 
aguarda agora a nomeação de um novo 
bispo. 

E assim vamos caminhando, pouco a 
pouco, e sempre sonhando porque sabe-
mos que onde queremos chegar está sem-
pre um pouco mais adiante. 

Um abraço para todos. 
A Equipa Missionária 

No seguimento da colaboração estabe-
lecida em 2011 entre o Projeto Move-te, 
grupo de estudantes voluntários da Facul-
dade de Medicina da Universidade de Lis-
boa, eu, Mariana Guerra, e a Joana Vieira 
chegámos a esta missão em Angola a 30 de 
julho, com algumas ideias sobre o que po-
deríamos vir a encontrar na famosa missão 
do Gungo, missão Ondjoyetu. As ideias 
estabelecem-se de antemão, tanto por in-
fluência daquilo que nos é descrito como 
por viagens que a nossa própria imagina-
ção não consegue deixar de fazer. 

Trabalhar na área da saúde na popula-
ção do Gungo é um choque de ideias, de 
conhecimentos, de culturas. É, no fundo, 
um desafio à nossa capacidade, não só de 
adivinhar o que aquele “camungungo” (o 
que é natural do Gungo) nos quer transmi-
tir sobre o que sente, como também um 
desafio para aceitar as diferentes perspeti-
vas sobre a prevenção, as doenças e o seu 
tratamento. De um lado, temos alguém 
que, do que foi aprendendo, tenta incutir 
determinados hábitos e abordar a saúde de 
dado modo e, do outro, temos alguém que, 
à partida, deslocando-se ao atendimento 
ou à formação, estará disposto a ouvir os 
conselhos e será capaz de aceitar tudo o 
que lhe é dito, mas continua a atuar exata-
mente do mesmo modo. Porque sempre 
viveu assim, porque toda a sua família as-
sim o faz, porque as suas próprias condi-
ções de vida não lho permitem fazer de 
outra maneira. Porquê mudar? Persistên-
cia é atitude-chave e, passo a passo, o ca-

minho vai sendo percorrido. Tanto que já 
se verificam mudanças de alguns hábitos 
existentes há pouco mais de um ano, antes 
da passagem das colegas “movianas” em 
2011. 

Mas não só na área da saúde isso se 
reflete, e o que faz desta equipa especial é a 
capacidade de enfrentar isso diariamente, 
durante meses, anos, sem desistir de lutar 
pelo acesso desta população isolada às 
condições básicas: alimentação, água, rou-
pa, casa, higiene e saúde, espiritualidade, 
educação e exemplo, valores. 

O que mais marca nesta curta experi-
ência no Gungo serão, talvez, dois aspetos 
fundamentais: a subsistência de famílias 
no isolamento em relação ao que damos 
por básico e indispensável no nosso quoti-
diano; a força de uma equipa que, sem 

desistir, acolhe novos voluntários como 
família, vive nesta comunidade em família 
e é recebida sempre como sendo da famí-
lia. Entre outras vivências: os cânticos que 
nos acompanham a cada chegada e parti-
da, os sorrisos que as crianças timidamen-
te nos lançam, o afeto que acompanha as 
ofertas para carregar o que levamos con-
nosco. 

Relatar toda a experiência que temos 
vivido ao longo das últimas seis semanas 
nunca será passível de resumo ou descri-
ção. O dia-a-dia é simplesmente vivido, 
tanto nos imprevistos de cada picada e nas 
condições possíveis para os ultrapassar, 
testes à resistência e à maleabilidade, co-
mo no convívio à volta de uma fogueira, na 
fria noite de agosto angolana. Tanto nas 
viagens intermináveis de solavancos e 
pneus furados como nas noites sob mos-
quiteiros que nos dão uma sensação de 
segurança quase impugnável contra a bi-
charada, qual escudo protetor. Se após 
quatro dias num dos centros a despedida 
deixou um nó no 
estômago, que fará 
a partida a 28 de 
setembro? 

 
Mariana Guerra 

Persistência é a atitude chave 

Movimento de voluntários: para 
Angola: Foram no dia 30 de Agosto a 
Inês Figueiredo e Inês Lourenço e, no dia 
27 de Setembro, a Elsa Neves. Chegaram 

de Angola no dia 28 de Setembro as duas 
voluntárias do Projecto Move-te: Maria-
na Guerra e  Joana Vieira. Também neste 
dia chegou a Ana Sofia para um tempo 
de férias e voltará a Angola no dia 26 de 
Outubro. 

Vigília missionária Diocesana  
decorrerá na paróquia de Monte Real, no 
dia 20 de Outubro, às 21:00h. Vem e traz 
um amigo! 

Notícias Breves 


