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Adobes - Uma Missão em Várias Frentes

A última semana do mês de
Maio trouxe de regresso a Angola o P.
Vítor e com ele dois missionários leigos, a Emília Miroto e o Adelino Serra, cada um deles para um tempo de
missão de três meses.
Com uma equipa mais numerosa e com vários projetos no horizonte,
acabou por haver alguma dispersão
dos seus membros em várias frentes.
No campo pastoral, foi visitado
o centro da Ondjila, onde foi celebrada a Festa de Corpo de Deus e foram
batizadas algumas crianças desta comunidade. Seguiu-se o centro do Cali-

pe com a ida da equipa a quase todos
os bairros, o que aumentou o calor e
entusiasmo daquela comunidade. Outro centro visitado ainda durante o
mês de Junho foi o de Cambinda, onde também celebrámos o batismo de
algumas crianças cujos pais, tal como
os da Ondjila, já tinham feito a preparação ao longo do último ano.
Este mês foi ainda marcado
pela peregrinação à Pedra Gonga, local de referência da fé do Gungo pois
ali existe uma pequena capela de pedra construída em 1950 e onde foram
batizados os primeiros cristãos do

Gungo. Esta peregrinação ficou associada à celebração do Ano da Fé.
Durante os meses de Julho e
Agosto foram ainda visitados vários
bairros no âmbito da Pastoral da Criança. Foram ainda realizados retiros
de um novo grupo de pais com crianças para o Batismo, de crianças e adolescentes em caminhada para a Primeira Comunhão, entre outras ações
de formação e reuniões.
Do ponto de vista técnico, a
presença do Sr. Armando permitiu
fazer uma revisão mais profunda às
viaturas, geradores e outras máquinas
da missão e
Continua na pág 3
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Quem passa pelo Gungo não é mais o mesmo
Pensando em todos, Deus chama alguns a pular no escuro, a partir. De
coração aberto, aceitei alargar o espaço
da minha tenda… sempre com a certeza
de que bem trabalha quem serve mais ao
próximo e ao bem comum do que à sua
própria vontade. O missionário deixa a
sua família e os seus amigos e ruma a
outro país, a outro continente, para ajudar um povo que desconhece. Será o
enviado uma pessoa equilibrada? Mas o
que é uma pessoa equilibrada? Aquela
que pende para um lado só: para o lado
de Deus.
Cheguei a Luanda no dia 28 de
Setembro do ano transato e, no mesmo
dia, eu e a equipa missionária dirigimonos para o Sumbe, onde se encontra a
Ondjoyetu, a casa da Missão, a base à
qual regressamos sempre depois de cada
temporada de evangelização nas montanhas do Gungo. O
Gungo!...
Terra
recôndita e até por
alguns considerada
inóspita, à qual
chegamos por vias
sinuosas, lamacentas e repletas de
valas desenhadas
pela água da chuva.
Mas este povo sabe
que não está sozinho: a equipa missionária é um sinal
de que Deus não o
abandona.
A Fé destas
pessoas impele-as a
andar horas e horas, debaixo de
chuva ou de um sol
abrasador e por
caminhos tortuosos, para se encontrarem com a equipa,
seja num dos 12 centros desta comuna,
seja na sede da Missão, a Donga. Na verdade, o Pe. Vítor é o único padre presente nesta área de 2000 quilómetros quadrados. Logo, a única possibilidade de se
celebrar missa é onde o mesmo estiver.
No Gungo, o dia começa às
6h30, com as Laudes, cantadas em umbundo. Segue-se o mata bicho (pequeno
almoço) e a seguir dá-se início às formações, encontros, retiros. Almoçamos às
12h30 e, por volta das 14h30, retomamos os trabalhos. Ao final da tarde celebra-se a Eucaristia e, depois do jantar,
reunimo-nos, novamente na igreja, para
a oração da noite: o terço. Por vezes, esta
oração é realizada à volta da fogueira,
seguindo-se um serão de cantos e danças
enquanto as brasas se mantêm acesas.
Por sua vez, no dia do Senhor, a Eucaris-

tia celebra-se de manhã, iniciando-se
por volta das 8h30 e terminando pelas
11h30, ou mais tarde, se se realizarem
baptizados (uma vez foram 40!) ou outras cerimónias. As três ou mais horas
de missa passam a voar. Os cânticos, as
palmas, o som dos batuques, as vozes e
as danças enlevam-nos a alma...
Trabalhei em diferentes frentes,
acompanhando de um modo especial
três grupos: Líderes da Pastoral da Criança, Crianças e Jovens.
Os líderes da Pastoral da Criança são voluntários nativos que se disponibilizam para acompanhar gestantes e
crianças até aos 6 anos, dando conselhos
básicos de saúde, nutrição, educação e
cidadania. Juntamente com as respetivas famílias, diagnosticam dificuldades e
problemas e procuram soluções para os
mesmos.

Um dos principais trabalhos
realizados pelos líderes é o acompanhamento nutricional. Todos os meses procedem à pesagem das crianças e avaliam
se a criança está a crescer conforme o
esperado. Se tal não se verificar, entre
outros é aconselhada à família a mudança
de
c o s t um e s
a l i m en t a r e s
(frequentemente, o funge é o alimento
quase exclusivo!), a criação de uma horta caseira se a mesma for inexistente, o
máximo aproveitamento de recursos
locais, como frutos e folhas...
A Pastoral da Criança tem igualmente um papel fundamental na purificação de tradições que comprometem a
saúde das crianças e, muitas vezes, podem causar-lhes a morte. Um desses
costumes consiste na aplicação de pó de
tijolo no umbigo do recém-nascido, para
uma cicatrização mais rápida do mesmo,
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o que de facto acontece mas que consigo
traz doenças graves, como o tétano. Os
líderes trabalham na consciencialização
de que esta e outras práticas são prejudiciais à saúde e até, em muitos casos,
mortais. Orientam ainda as famílias sobre todos os benefícios do aleitamento
materno, da vacinação, da boa higiene,
da paz na família… enfim, de tudo o que
contribui para o crescimento saudável
das crianças, a nível físico, mental e social. E, por falar em crianças, também
saliento as atividades que as mesmas
realizam com a orientação da equipa:
veem e leem livros, desenham, pintam,
jogam, brincam, cantam, dançam e…
riem muito!… não obstante a pobreza
em que vivem, evidenciada nos pés descalços, nas roupas sempre tingidas pela
cor da terra e redesenhadas pelos
“pailodos” (buracos) que as povoam. No
entanto, o “nada”
em
que
vivem
transborda de felicidade e criatividade.
Os seus brinquedos
refletem isso mesmo, sendo construídos pelas próprias
crianças com materiais de diversos
tipos: latas de conservas e de refrigerante, cartão, bambú, recipientes de
plástico, rolhas de
garrafas, folhas de
árvores, madeiras
várias. Os momentos que passamos
com estas pessoas
de palmo e meio (ou
de mais alguns) muitas vezes carentes de cuidados básicos - pululam de
sorrisos e gargalhadas que irrompem de
uma Alegria pura: “Quem a Deus tem
nada lhe falta” (Santa Teresa de Ávila).
Os jovens são outro grupo que
acompanhei. Saliento, neste âmbito, os
encontros que têm lugar no contexto das
visitas da equipa aos centros e os que
ocorrem na sede da Missão. Nesses encontros, diagnosticamos os problemas
inerentes à Pastoral Juvenil e à vida comum dos jovens, tentando encontrar
soluções para os mesmos. Além disso,
ouvimos a Palavra de Deus, refletimos e
conversamos sobre ela, de modo a orientarmos a nossa vida segundo essa Luz
que nos é dada. Rezamos, meditamos,
partilhamos histórias, cantamos, dançamos… comungamos do Amor de Deus!
Os jovens que vão assiduamente ao encontro da equipa são jovens de uma Fé

Jornal do Grupo Missionário da Diocese de Leiria -Fátima
transbordante de Paz e Alegria, evidenciada nos quilómetros percorridos a pé,
sob sol, sob chuva, até ao lugar onde nos
encontramos e, portanto, onde é possível
realizar-se o Memorial de Cristo. São
jovens de uma atitude de inteiro e humilde abandono em Deus. Com o coração
acreditam e com a boca, as mãos e os pés
professam a sua fé. Procuram a presença
de Cristo, confiantes de que Ele sempre
nos acolhe e encoraja, de que Ele basta
para sermos felizes. Estes jovens sabem
que estar com Deus é bom: faz-nos cres-

cer, ajuda-nos a descobrir quem somos,
leva-nos a ir ao encontro dos outros, gera
entusiasmo e vontade de nos entregarmos à causa de Jesus. Ao meterem os pés
a caminho, já estão em oração. Quem O
procura é certo que O encontrará. Eles
sabem: tudo é passageiro, mas Deus…
Deus é para sempre. O Seu Amor é para
sempre.
Quem passa pelo Gungo, quem
passa pela experiência de Missão, não é
mais o mesmo. Também nós, missionários, somos evangelizados e crescemos

na Fé com este povo humilde e bom. De
regresso a Portugal, após dez meses de
missão, trouxe, sem dúvida, muito mais
do Gungo do que aquilo que consegui
dar, apesar da total entrega do que sou e
sei.
E tu, que lês este texto, perscruta no silêncio a voz de Deus. “Será que
Ele me chama?...” Ouve com atenção… e
voa! “Colelo linene!”... Grande coragem!
Elsa Neves

Adobes - Uma Missão em Várias Frentes (continuação da p.1)
ainda corrigir um problema que tínhamos na moagem. Além disto, ainda realizou muitos outros pequenos trabalhos
de melhoria das condições de trabalho
em vários locais onde a equipa está mais
presente: Sumbe, Uquende e Donga.
Neste local até já ficámos com instalação
elétrica nos edifícios da missão.
Ainda na Donga, nestes últimos
meses a comunidade empenhou-se em
fabricar adobes para a construção das
casas do caseiro e do catequista, projeto
que já leva algum avanço.
Outro passo importante na nossa missão foi a abertura da horta. Depois
de várias tentativas, podemos dizer que
desta vez temos uma horta a sério, destacando aqui a presença do Sr. Serra que
abraçou e se dedicou a este projeto de
alma e coração.
Outra área importante da nossa
ação missionária foi na saúde. A Inês

Notícias Breves
Movimento de missionários:
Foram para Angola: de 5 a 22/08 o padre
José Martins Alves de visita à missão. A
15/09 a Ana Sofia Pereira, após um tempo de férias. No dia 10/10 o Pe Vítor Mira e a Teresa Augusto após tempo de férias.
Chegaram de Angola: Adelino Serra e
Emília Miroto após 3 meses de missão no
dia 20/08. Pe Vítor Mira, Teresa Augusto (missionária do Gungo) Joana Corda e
Tomásia Cafofo (da Associação Move-te
mais) no dia 10/09.
Actividades:
Missão no Alentejo: decorreu de 27 de
Julho a 04 de Agosto em S. Francisco da
Serra, Abela e Cruz João Mendes, na
área de Santiago do Cacém. Estiveram
presentes nove elementos do nosso grupo que por aquelas terras visitaram doentes, rezaram com as comunidades,
fizeram visitas domiciliárias e animaram
os centros de dia.
Jornadas Missionárias Nacionais: de 20
a 22 de Setembro. O Grupo Ondjoyetu
marcou presença.

Figueiredo já tinha passado o testemunho à Joana Matias que o passou à Emília Miroto e esta às voluntárias do MoveTe Mais, Joana Teixeira e Tomásia Cafofo, que estiveram em Angola de meados
de Julho a meados de Setembro. A ação
desenvolvida nesta área durante estes
meses por estas voluntárias foi muito
importante, pois é uma das maiores carências do Gungo. O trabalho fez-se tanto no atendimento direto às populações
como na formação, principalmente com
as “Movianas”.
Entretanto, em Junho chegou o
Carlos Neto que veio dar um grande contributo para a agilização dos transportes
no Gungo com o camião Unimog e cuja
presença entre nós está a ser uma grande ajuda para as melhorias que estamos
a fazer na Donga, sede da missão no
Gungo.
Em Agosto tivemos a alegria de
Sopas Missionárias: foram saboreadas,
no dia 22/09 no Casal dos Bernardos e
seguidas de uma sobremesa de magia e
folclore.
Apresentação do Grupo: no dia 27/09,
no Seminário, em Leiria. Membros do
Grupo acolheram todos os que se dispuseram a conhecer o Ondjoyetu.
Sensibilização Missionária na comunidade de S. Romão e Guimarota: no sábado,
dia 12/10 abrangendo principalmente a
catequese daquela comunidade que marcou assim a sua abertura.
Vigília Missionária Diocesana: Decorreu
na igreja paroquial de Monte Redondo,
dia 18/10 sob presidência do Sr Bispo D.
António Marto.
Sensibilização Missionária no Colégio de
S. Miguel: em Fátima, dia 21/11 tendo
abrangido cerca de 500 alunos.
Sensibilização Missionária na Escola
Afonso Lopes Vieira: na Gândara dos
Olivais, Marrazes, de 21 a 23/10.
Sensibilização Missionária no Colégio
Conciliar Maria Imaculada: Na Cruz da
Areia, Leiria de 24 a 30/10.
Sensibilização Missionária na empresa
INCENTEA: no âmbito da vertente soli-
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receber a visita do Sr. Padre José Alves,
pároco de Porto de Mós e Alcaria, e que
veio conhecer melhor a missão que é de
todos nós e com ele vieram as suas comunidades pela oração e um gesto de
partilha material.
Também em Agosto, a equipa
deslocou-se ao Uíge para participar na
ordenação do novo bispo do Sumbe, D.
Luzízila Kiala. Duas semanas depois
participámos na celebração da sua entrada como novo bispo do Sumbe.
Setembro também foi mês de
mudanças: o P. Vítor e a mana Teresa
foram de férias a Portugal, esta última
para “conhecer lá”. Também neste mês a
mana Ana Sofia regressou depois de dois
meses de ausência.
A equipa Missionária

dária desta empresa, de Leiria, foi apresentado o projecto missionário Ondjoyetu como exemplo e desafio, no dia 13/12.
Missa de Natal e acção de graças e convívio de Reis: decorreu no Seminário Diocesano de Leiria, no dia 06/01/2014.
durante esta celebração foi enviada a
Deolinda Ferreira;
Contacto com Associação MOVE-TE
mais: manifestaram interesse em manter
a parceria e têm como proposta aos seus
candidatos a missão do Gungo com dois
lugares para voluntários estudantes de
medicina.
P. David
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Mais e melhor saúde
Em Setembro do presente ano, completou-se 1
ano desde que a Comuna do
Gungo começou a ter acompanhamento permanente na
área da Saúde pelas mãos dos
voluntários do Grupo Missionário Ondjoyetu. Um ano de
trabalho que ambiciona a
continuação e expansão dos
cuidados de saúde prestados
e que teve início graças à
vontade, trabalho e dedicação
da voluntária Inês Figueiredo, médica, que começou por
trabalhar no projecto por um
período de 6 meses até Fevereiro. Seguiram-se então a
enfermeira Joana Matias e a enfermeira Emília Miroto, por um período de 3
meses e, por fim, nós terminámos este
ciclo com uma estadia com a duração
de 2 meses no terreno.
Pela extrema dificuldade de
acesso, podemos apenas concluir que
a presença contínua de pessoas ligadas
à area da Saúde durante este ano foi
uma grande mais-valia para esta comunidade. Esta continuidade de seguimento permitiu-nos realizar acompanhamento médico, fornecer medicação para alguns casos de doença crónica e dar formações que permitiram
aumentar os conhecimentos dos prestadores de cuidados locais.
A diversidade de voluntários
intervenientes neste projecto, com
diferentes áreas de trabalho, permitiu
desenvolver diversas actividades. Por
exemplo, a presença da Enfermeira
Emíla Miroto, garantiu um acompanhamento especializado às grávidas,
bem como uma formação especializada a grupos de parteiras tradicionais,
de forma a combater a elevada taxa de
mortalidade na gravidez e puerpério.
Durante a presença das médicas movianas, além das consultas, foram também realizadas formações ligadas à

área da saúde, que tiveram como principal objectivo combater estilos de
vida errados, e ensinar e complementar conhecimentos básicos que, se modificados, podem alterar em muito a
qualidade de vida desta comunidade.
Através da colaboração com as entidades de saúde locais, que nos forneceram o material necessário, esta equipa
médica pôde garantir um tratamento
eficaz que, de outra forma, seria impossível. Esta colaboração estreita,
requereu a entrega de um relatório
bimensal, que relatava todo o trabalho
realizado e medicamentos utilizados,
bem como a identificação das doenças
mais prevalentes por área.
Para além da parceria com as
atividades locais, não podemos deixar
de destacar também a parceria com a
Associação Move-te Mais, parceria
esta que permitiu a nossa curta estadia
em Angola. Esta foi a terceira vez que
voluntárias deste grupo colaboraram
com o G. M. Ondjoyetu e os resultados
são muito positivos.
A experiência referente a este
ano, foi sem dúvida muito enriquecedora tanto a nível pessoal quanto profissional. A duração da missão determinou que focássemos o trabalho em

apenas três grandes centros,
Missão Donga, Uquende e
Tuma, o que se revelou vantajoso, pois permitiu realizar
um trabalho de continuidade
e vigilância, principalmente
em patologias crónicas, para
além de garantir grandes audiências durante os períodos
de formação.
Também a nível pessoal esta experiência foi incrivelmente enriquecedora, tendo sido extremamente bem
recebidas e, apesar das condições em grande parte precárias, nunca nos faltou um sorriso quando precisávamos e,
muito mais que voluntárias, sentimonos missionárias.
Existe ainda muito trabalho a realizar,
especialmente na forma como os locais
cuidam das crianças e a visão que têm
da família, no entanto, já se observaram os resultados do trabalho da equipa missionária, sendo visível a mudança de comportamentos em alguns centros, com especial atenção ao cuidado
com a desnutrição e da construção
familiar, notando-se um maior cuidado com as crianças, com o seu desenvolvimento e com a sua educação.

Mil & Tal Amigos

Joana e Tomásia

Vimos neste pequeno espaço agradecer o grande apoio que tem sido o Grupo dos
Mil & Tal Amigos para a realização de toda a actividade missionária. É graças também às vossas ajudas monetárias e espirituais que a missão vai avançando. Quem pretender regularizar as suas quotas
no início deste ano poderá fazê-lo: por transferência para o NIB 0033 0000 45316889614 05, através dos membros do
Grupo ou por correio para a morada indicada abaixo. Twapandula Tchiwa! (muito Obrigado!)
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: 1.200 exemplares
Distribuição: Gratuita
Textos: Equipa missionária, P. David Nogueira, P. Vítor Mira, Elsa Neves, Joana Corda, Tomásia Cafofo .
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