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Gungo - Missão há seis anos

Foi no dia 18 de Março de 2007 que o Gungo,
foi elevado à categoria de “Missão”. Antes era
“Centro Missionário”. É certo que, mais importante que a leitura do decreto de criação da Missão, é
o caminho feito antes dele e depois. Esse caminho
tem permitido ao povo do Gungo ir crescendo como comunidade rumo à autonomia, rumo a um
caminhar mais concertado, mais acompanhado,
mais sério.
Como comunidade cristã, em crescimento e
amadurecimento, muitos têm sido os desafios e também os
passos dados. Com o passar do tempo, vão-se sucedendo
os grupos de catecúmenos e preparandos para todo o tipo
de catequeses. Muitos vão tomando a vida cristã a sério e
assumindo compromissos. Para ajudar a este caminhar
está a Equipa Missionária da nossa diocese de LeiriaFátima, assumindo desde Agosto de 2006 o crescimento
integral daquele povo.
A presença e actuação, naqueles territórios, vai fazendo
sentir continuamente as suas vicissitudes, mas tem-se revelado muito útil e proveitosa. Quando alguém trabalha e
vê frutos anima-se para continuar.
É claro que o mérito não é de quem realiza, mas de
Quem chama. A obra é de Deus não é dos missionários.
Mas quando Deus aceita servir-se de nós, nos chama e temos a coragem de responder afirmativamente, então esta-

mos a ajudar Deus e a actuar em Seu nome.
Cumpridos estes seis anos como Missão, é oportunidade de felicitar o povo do Gungo que, sob a protecção de S.
José, e com a ajuda da Equipa Missionária, vai caminhando, às vezes titubeando, outras vezes com quedas, mas
sempre a caminhar.
Não podemos deixar de felicitar cada um daqueles que,
por mais ou menos tempo, integraram a Equipa da linha
da frente, padres ou leigos. Cada presença, com as suas
ajudas, tem sido contributo para o crescimento.
Qualquer ajuda material ou espiritual tem sido um contributo para este caminho de seis anos. Deus saberá quantas ajudas tem sido dadas e os seus efeitos.
Que S. José, padroeiro da Missão do Gungo, continue a
acalentar os seus filhos do Gungo segurando-os pela mão
para que continuem a caminhar.
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Por Cristo, com a Igreja, ao serviço dos irmãos
No último número o Jorge Fernandes tinha-nos deixado uma parte do seu
testemunho. Eis a continuação:
Regressados ao SUMBE, foi preparar
as coisas, “rechear” bem o cavalinho e
rumar agora sim para o GUNGO…estava
expectante sobre o que iria encontrar
por lá!
Surpreendente, magnífico…no nosso
plano de atividades fazer visitas a alguns
centros (representa a sede dos nossos
municípios) e, à nossa chegada, as crianças, homens e mulheres corriam ao nosso encontro com cantares, danças de
boas vindas que, apesar do
cansaço provocado pelas inúmeras horas a percorrer a
picada, saciou-me em pleno o
espírito e faziam esquecer as
agruras do caminho.
O grupo missionário reunia e dava formação nas mais
diversas áreas, discutiam-se
assuntos de interesse dos locais e entretanto chegava o
momento das despedidas,
altura que, e, em todas as vezes me foram difíceis…deixar
“os meus meninos ranhosos,
rotos, mas de sorriso aberto”,
todo aquele povo ficava para
trás entoando canções cuja
melodia entrava nos nossos
ouvidos e como uma seta me
acertava no coração… “Porquê
ter de partir já?” As lágrimas teimavam
em aparecer, não o deixei transparecer,
mas o meu espírito ficava numa tristeza
de morte, mas a nossa missão tinha que
prosseguir.
A Donga, o local onde temos a sede
da nossa missão, para aí marcávamos os
nossos encontros e formações e os manos(as), mamãs/papás, tios para virem

ao nosso encontro e ouvirem, aprenderem o que lhe propúnhamos, caminhavam 10, 30, e até 60Km não de metro ou
autocarro, pois por aquelas terras e em
alguns sítios só por lá passa o jipe dos
missionários, a pé, qual espírito de sacrifício ou desejo por obter conhecimentos
e não só, pois o querer estar, falar, ajudar a equipa missionária também era
muito importante.
Quando aqui falo em manas e manos,
tios e afins é assim mesmo que o sinto,
pois ali não formamos apenas amizades,
encontramos e deixamos uma numerosa

de Angola apenas me resta dizer que o
quanto ou o que lá deixei, não faço ideia,
mas reforçava esta ideia com um pensamento de Madre Teresa de Calcutá:
“somos uma gota de água no oceano,
mas, sem nós o oceano teria uma gota de
água a menos”. O quanto recebi, deixame grandes dificuldades, pois não consigo encontrar palavras que exprimam ou
qualifiquem o amadurecimento espiritual e pessoal que alcancei, mas o certo é
que fiquei reforçado na minha fé e a forma de ver e estar na vida também se
alteraram naturalmente.
É isto, e, por vezes, o que se
pensa que são só palavras
consegui senti-lo no dia-a-dia
da missão. “Quando Deus nos
envia/chama a algum lugar,
Ele já lá se encontra a preparar o caminho”, a Ele me entreguei de corpo e alma e N’Ele coloquei toda a minha confiança e, do resultado desta
entrega, apesar do curto período de tempo, dimanou toda a
alegria, amor, empenho que
coloquei em tudo o que fiz e
dei aos irmãos.
No momento da minha despedida houve um tio que me
deixou estas palavras: “O
Gungo tem uma magia, todos
os que por cá passam e depois
partem, o seu pequeno corafamília que, no limiar da pobreza, vive o ção fica pendurado numa destas nossas
sentido da partilha, do acolhimento ao árvores!”. E é bem verdade, pois ainda
mais alto nível, um prato de funge não tinha rumado a Portugal já a sauda(massa feita de farinha de milho, a fuba) de e o sentimento de querer permanecer
dá sempre para mais um e as casas em surgia, mas a esperança de um dia voltar
pau-a-pique tem sempre as portas aber- não se fechou, assim Deus o Queira!
tas para dar guarida a alguém que passa
e precisa descansar.
Jorge Fernandes
Da minha passagem por estas terras

Alguns “tipos” de missão - artesanato
Todas as segundas feiras à noite, alguns elementos do grupo missionário juntam-se para fazer artigos de artesanato,
que é também uma forma de angariação
de fundos.
É um encontro informal onde temos
tempo para conviver um pouco e, juntando as competências de cada um, aprendendo a trabalhar alguns materiais e,
dando largas à imaginação, vamos fazendo algumas peças como: vários tipos de
presépio, porta-chaves, bancos, bolsas...
Nos meses que antecederam o natal, a
azáfama foi grande para conseguir dar
resposta a todos os pedidos de presépio,
mas todos juntos conseguimos satisfazer

os pedidos. A nossa preocupação agora é
repor o “stock” para, na feira de maio,
termos a barraquinha composta mas, a
avaliar pelo entusiasmo do grupo, semana
a semana, a produção vai saindo e já começamos a ter alguns artigos.
Fazer este artesanato é uma forma de
estar em missão. Adquiri-lo é outra, pois
fica-se com algo que recorda a missão e
damos uma ajuda para a continuação dos
trabalhos.
Jacinta Nogueira Ferreira
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Adobes - Construindo a Comunidade
Mais uns meses passaram e mais uns
adobes se foram colocando na construção
da nossa missão. Como é habitual, cá estamos nós para partilhar um pouco do que
foram estes últimos tempos.
O último dia de Agosto foi o das eleições e também o da chegada nas “Ineses”,
a mana médica e a avó aposentada do ensino. Embora para alguns fosse dia de
alguma apreensão e até receio, para todos
nós, uns com maior outros com menor
tempo de permanência em Angola, foi um
dia memorável porque nunca tínhamos
circulado tão facilmente na habitual
“empanturrada” de trânsito cidade de Luanda.
De Setembro a Dezembro a nossa atividade
foi intercalada entre estadias no Sumbe, presenças
na Donga e continuação
das visitas aos centros.
As estadias no Sumbe
são necessárias para, entre
outras coisas, preparar
com os materiais mais
adequados as atividades a
realizar no Gungo, comprar alimentos e outros
abastecimentos para a
missão e cantinas, manter
a necessária comunicação
e tratar de documentos.
Na Donga, prosseguiram as ações de formação
para diversos grupos: promotores rurais de saúde e
parteiras, líderes da Pastoral da Criança,
retiro de catequistas, de casais da Igreja
com filhos para batizar e de movimentos
apostólicos, atividades lúdico-didáticas
com crianças e adolescentes. A presença
na Donga também permitiu assistir muitos doentes e fazer atendimento de cartório.
A estadia destes vários grupos na
Donga também permitiu dar passos na
melhoria das estruturas físicas da nossa
missão: concluiu-se a construção da cisterna com capacidade para cerca de
10.000 litros de água e colocaram-se as
caleiras e descargas para conduzir a água
do telhado para a mesma cisterna. Foi
eletrificado o salão (onde celebramos a
missa, são dadas as formações e onde
também muita gente pernoita), aumentou
-se o stock de areia para próximas obras,
foi desbravado um novo talhão de terreno
onde se irá abrir uma nova lavra e foi semeado milho e feijão na lavra já existente.

Durante estes quatro meses registaram-se 13 visitas aos centros com duração
entre três e cinco dias. Estas visitas são
muito importantes porque o povo do Gungo vive muito disperso em pequenas aldeias muito distantes umas das outras e isoladas onde quase nada nem ninguém de
fora chega. Por isso, a presença dos missionários é muito importante para ajudar
estas comunidades a organizarem-se e a
manter a sua coragem, apesar de marcadas por tantas carências.
As atividades que realizamos nestes
centros (que agregam a si várias aldeias)
são idênticas: atendimento e formação na

isso deixámos de visitar as comunidades.
O mês das Missões foi ainda marcado
na diocese pela ordenação de três diáconos numa celebração em que também foi
oficialmente aberto o Ano da Fé nesta
Igreja particular.
A partir de Novembro, em alguns do
centros que visitámos, começámos a celebrar o batismo de crianças filhas dos pais
que tinham realizado o seu retiro de seis
dias da Donga, num total de 101 crianças.
Ainda neste mês, no centro da Chitunda,
abrimos oficialmente o Ano da Fé ao nível
da missão. Este centro conheceu também
a chegada de duas noviças e sua formadora das irmãs Filhas de Santa
Maria de Guadalupe que foram ao Gungo fazer o seu
estágio de formação pastoral
durante três semanas, percorrendo várias aldeias.
Dezembro trouxe o Advento e
preparação do Natal do Senhor. O nascimento de Jesus
foi celebrado na Donga, tendo-se ali reunido cerca de
três centenas de pessoas provenientes de todo o Gungo.
Foi um Natal simples e pobre
materialmente, mas em que o
essencial não pôde passar ao
lado. De novo foram montadas tendas improvisadas para
minorar o frio da noite. Mas
este ano a grande novidade
foi o funcionamento da cisterna que, graças à chuva que
caiu, forneceu água de boa qualidade a
toda aquela gente. Mais um pequeno passo, este com a marca dos “Presentes Solidários 2011”.
A concluir esta crónica, de registar
ainda que desde o início de Outubro está
entre nós o Amândio Évora, numa presença a título pessoal. Durante alguns dias
tem estado connosco e dado uma grande
ajuda na conclusão de alguns trabalhos
que ainda tinham ficado pendentes das
obras que realizámos recentemente.
E assim vamos caminhando procurando dia-a-dia colocar o adobe na construção que Deus colocou nas nossas mãos,
mas que é d’Ele.
Um abraço e feliz ano 2013.
A Equipa Missionária

área da saúde; reuniões com os ondjangos
(nome dado aos diferentes conselhos de
bairro, centro ou da Missão), diversos
grupos de catequese e movimentos da
Igreja; formação na área da Economia
Doméstica e Pastoral da Criança; atividades com os jovens e crianças, entre outras.
Impressiona-nos sempre muito o
grande esforço que as pessoas fazem para
acolher a equipa missionária e a alegria
com que a recebem. Entre nós partilhamos sempre que vamos para dar e acabamos por receber muito também. E como
é bom sentir que depois da visita as comunidades prosseguem o seu caminho com
outro vigor e coragem.
A meados de Outubro, começou a cair
a tão desejada chuva, uma verdadeira bênção depois de um ano em que praticamente não choveu nada. Foi ver as pessoas a
Este artigo reporta a factos já passacorrerem para as lavras para semear o dos há algum tempo e não foi publicado
milho e o feijão. As viagens de jipe torna- anteriormente por atrasos na composiram-se então mais difíceis, mas nem por ção do Jornal pelo que pedimos desculpa)

Ficha Técnica:
Ondjoyetu: Jornal do Grupo Missionário da Diocese de Leiria Fátima.
Contactos: Seminário Diocesano, 2414 - 011 Leiria;
E-mail: animissionarialeiria@gmail.com
www.ondjoyetu.com
Tiragem: 1.200 exemplares
Textos: Equipa missionária, P. Vítor Mira, P. David Nogueira, Jorge Fernandes.
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Tenho que ir a outros lugares
A Igreja é missionária.
Todo o cristão é, na sua essência missionário.
São verdades que todos nós, seguidores de Cristo, devemos viver. No entanto, não precisamos de ir muito longe
para estar em missão, nem precisamos,
tão pouco de sair de nós próprios. No
interior de cada um de nós há muita
missão a fazer. O mesmo acontece com
as nossas famílias, as nossas paróquias,
a nossa diocese, onde devemos estar em
constante serviço de missão. Mas também podemos "ir a outros lugares", pois todo o mundo é terra
de missão. Foi isso mesmo o que
eu fiz: fui a "outros lugares"
quando passei três meses integrada no grupo missionário diocesano Ondjoyetu em Angola.
Contudo, aí, espiritualmente,
não senti que estivesse noutros
lugares. Aí, eu estava...eu estava
em Igreja; eu estava em comunhão com o grupo missionário,
que tão bem me acolheu; eu estava em união fraterna com as
comunidades que visitávamos e
com quem vivíamos e celebrávamos a mesma fé em Deus Cria-

Notícias Breves
Movimento de voluntários: Desde o último número do jornal: a 26 de
Outubro a Ana Sofia voltou a Angola,
após umas férias para mais uma etapa de
missão; a 27 de Novembro, regressaram
de Angola a Elsa Pedro e a Inês Lourenço, respectivamente de oito e de três meses de missão; a 7 de Fevereiro, viajou
para Angola a Joana Matias para quatro
meses de missão; a 23 de Fevereiro chegou a Inês Figueiredo após seis meses de
missão.

dor, Redentor e Amor. Eu não estava
longe de nada nem de ninguém. Eu continuava na minha família em Cristo.
Louvo a Deus por me ter enviado,
louvo a Deus porque Ele já lá estava à
minha espera e foi com Ele que me encontrei em cada uma das pessoas que eu
abracei. Louvo a Deus pelo que operou
através de mim.
Eu, serva de Deus e Sua mensageira,
amei as comunidades na formação que
me foi dado que fizesse às famílias; no
acompanhamento escolar a grupos de

jovens, nas diversas actividades com as
crianças, nas celebrações, nos momentos
de oração, nos sorrisos, nos abraços
apertados que partilhámos, na alegria
que nos traziam os nossos encontros e
no serviço doméstico diário.
Dou graças a Deus pelo que vivi em
Missão, pelas alegrias que me saciavam
o coração, pelo que aprendi com aquelas
pessoas simples, humildes, alegres, acolhedoras e de coração grande, que mostram com muita exaltação quanto amam
a missão.
Deixei lá minhas mães, meus
pais, minhas manas, meus manos. Mas garanto que todos estão num cantinho do meu coração porque são inesquecíveis.
Peço a Deus muitas bênçãos para a equipa missionária, que tão
belo serviço está a prestar evangelizando, humanizando, acompanhando os amados de Deus e
para aquele maravilhoso povo do
Gungo.
A todos saúdo como se estivesse
com eles.
Estamos juntos!
Maria Inês Lourenço

Actividades: Jantar de Reis - realizou-se no dia 06 de Janeiro, no Seminário e foi uma oportunidade de convívio
no início do novo ano.
Retiro anual - Realizou-se no Pedrógão, na Casa da Cáritas Diocesana, com a
participação de 25 membros do nosso
Grupo.
Semana de Sensibilização Missionária: A convite do Colégio do Senhor
dos Milagres, realizou-se naquela escola
uma semana de divulgação e sensibilização missionária feita pelo nosso Grupo.
Foi possível aos alunos conhecer melhor

o nosso projecto e ouvir testemunhos na
primeira pessoa. Como consequência
lançaram uma campanha de auxílio às
actividades do Grupo.
Apresentação do Grupo Missionário: será no próximo dia 5 de Abril, às
21:00h no Seminário Diocesano de Leiria. Quem quiser vir para fazer um primeiro contacto é benvindo. Cada membro do Grupo deve fazer chegar o apelo
aos interessados.

Mil & Tal Amigos—Uma forma de ser missionário. Já és? Junta outros a ti!

Mil & Tal Amigos
A ideia começou com a vontade de juntar, em toda a diocese, um grupo de cerca de mil pessoas que aceitassem dar
um euro por mês para ajudar o trabalho Missionário em Angola e, ao mesmo tempo, recebiam informações sobre o andamento da missão. Deste modo, cumprem-se dois objectivos: manter a Equipa missionária e os projectos em curso, e
ter um grupo de pessoas que participam e acompanham regularmente a missão.
Ao longo do ano 2012 reuniu-se um total de 5.907,00€ que foram uma ajuda preciosa para a manutenção da Equipa
Missionária em Angola. Nem todos se lembram de fazer chegar o seu contributo atempadamente. Mas, mais dia, menos
dia, cá chega o pouco de cada um. Temos muitos amigos que já o fazem por transferência bancária através do seguinte
NIB:0033 0000 45316889614 05. Quem quiser aderir a este meio de fazer chegar a sua colaboração basta que no descritivo coloque o seu nome e referência aos Mil & Tal Amigos. Por ex: “Mil e T- Idalécio Cruz”.
Entre membros do Grupo Missionário e membros exclusivos dos Mil & Tal Amigos somos, neste momento, 995 elementos. Este número vai flutuando entre desistências, novas chegadas e falecimentos. Um grande bem haja a todos os
que são, se mantém e acompanham a missão.
Ser Mil & tal Amigo é ser missionário no acompanhamento, na acção, na informação, na oração...
Estamos Juntos!
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