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GEMINAÇÃO DAS DIOCESES DE  

LEIRIA-FÁTIMA E NOVO REDONDO - SUMBE 
 

I - Breve olhar histórico 
 

A geminação das Dioceses de Leiria-Fátima e Novo Redondo-Sumbe tem a 
sua origem mais remota na presença do P. Vítor José Mira de Jesus, da Diocese de 
Leiria-Fátima, na de Novo Redondo-Sumbe, na qualidade de sacerdote “Fidei 
Donum” durante três anos e meio, entre Fevereiro de 1993 e Agosto de 1996. Eram 
então bispos das duas Dioceses, respectivamente, D. Serafim de Sousa Ferreira e 
Silva e D. Zacarias Kamwenho. 

Em Agosto de 1999 foi criado na Diocese de Leiria-Fátima, com o apoio do 
bispo diocesano, um grupo missionário cujo desejo era realizar alguma acção 
missionária numa Diocese fora de Portugal. 

Em Fevereiro do ano 2000 D. Benedito Roberto, bispo de Novo Redondo-
Sumbe, participou numa das reuniões deste grupo na qual manifestou interesse e até 
desejo de que o mesmo realizasse a sua missão de dois meses na sua Diocese. 
Nascia uma nova fase na relação entre as duas Dioceses. 
 De 25 de Julho a 25 de Setembro desse ano 2000 teve lugar a primeira edição 
do “Projecto ASA – Acção Solidária com Angola” com a participação de oito 
voluntários que se desdobraram em duas equipas de quatro, tendo uma trabalhado 
na Gabela, com os padres da Boa Nova, e outra no Sumbe com as irmãs Filhas de 
Santa Maria de Guadalupe. 
 Ano após ano, este projecto foi conhecendo novas edições, por períodos de 
dois meses, com voluntários (aposentados, estudantes e outros), que agiram em 
diversos campos de acção: Pastoral, Educação, Saúde, Formação Profissional, 
Promoção Feminina, Informática, Gestão, entre outras. Com o projecto do ano 2005 
foi um total de 25 pessoas diferentes que passaram por esta experiência de dois 
meses em Angola. 
 Este caminho, ainda que algo lento, permitiu aprofundar a relação entre as 
duas Dioceses e amadurecer a ideia e o desejo da geminação, o que foi sendo 
progressivamente partilhado e divulgado no seio das duas Igrejas diocesanas. 

A presença de duas jovens angolanas do Sumbe na Diocese de Leiria-Fátima, 
a realizarem os seus estudos, desde Dezembro do ano 2000, abriu uma dimensão 
importante nesta fase experimental, dando um sentido recíproco na troca de 
experiências humanas entre as duas Dioceses. 

Os vários encontros que entretanto foram ocorrendo entre os bispos das duas 
Dioceses e a apresentação desta ideia às respectivas estruturas pastorais, com o 
apoio destas ao aprofundamento deste caminho, permitiram que se tenha chegado 
ao ponto em que nos encontramos, que é o de colocar por escrito o texto da 
geminação em ordem à sua oficialização. 
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II – Razões Teológico-Pastorais 
 
 A comunhão entre Dioceses realiza-se de forma concreta, por exemplo, 
através da geminação, vindo sugerida e proposta nos diversos documentos oficiais 
da Igreja. 

Assim, no decreto “Ad Gentes” do Concílio do Vaticano II diz-se: «Todos os 
Bispos, como membros do corpo episcopal, sucessor do Colégio apostólico, são 
consagrados não só em benefício duma Diocese mas para salvação de todo o 
mundo. O mandato de Cristo de pregar o Evangelho a toda a criatura afecta-os, 
primária e imediatamente a eles, com Pedro e sob Pedro. Daí nascem aquela 
comunhão e cooperação das igrejas, hoje tão necessárias para levar a cabo a obra da 
evangelização. Em virtude desta comunhão, cada uma das igrejas leva em si a 
solicitude por todas as outras, manifestam umas às outras as próprias necessidades, 
comunicam entre si as suas coisas, pois a dilatação do corpo de Cristo é dever de 
todo o Colégio episcopal» (nº 38).  

E mais recentemente, na carta encíclica de João Paulo II diz-se: «Cada Igreja 
particular deve-se abrir generosamente às necessidades das outras. A colaboração 
entre as Igrejas, numa efectiva reciprocidade que lhes permite dar e receber, é 
também fonte de enriquecimento para todas, e estende-se a vários sectores da vida 
eclesial. A propósito disto, serve de exemplo a declaração dos Bispos, em Puebla: 
“Chegou finalmente a hora de a América Latina (...) se lançar em missão para além 
das suas fronteiras, ad gentes. É verdade que nós próprios temos ainda necessidade 
de missionários, mas devemos dar da nossa pobreza» (nº 64). E acrescenta: «Com 
este espírito, convido os Bispos e as Conferências episcopais a actuarem 
generosamente tudo quanto está sugerido na Nota directiva, que a Congregação de 
Clero emanou, visando a colaboração entre as Igrejas particulares e especialmente a 
melhor distribuição de clero no mundo» (nº 64). 

Mais à frente, no mesmo documento, diz: «Cooperar para a missão, não 
significa apenas dar, mas também saber receber. Todas as Igrejas particulares, 
jovens e antigas, são chamadas a dar e a receber da missão universal, e nenhuma se 
deve fechar em si própria. “Em virtude desta catolicidade - diz o Concílio -, cada 
uma das partes traz dons próprios às outras e a toda a Igreja, de modo que o todo e 
cada uma das partes aumentem pela comunicação mútua entre todos e pela 
aspiração comum à plenitude na unidade (...). Daí nascem, entre as diversas partes 
da Igreja, laços de íntima união quanto às riquezas espirituais, obreiros apostólicos e 
ajudas materiais”. 

Exorto todas as Igrejas e os pastores, os sacerdotes, os religiosos e os fiéis, a 
abrirem-se à universalidade da Igreja, evitando toda a forma de particularismo, 
exclusivismo, ou qualquer sentimento de auto-suficiência. As Igrejas locais, 
radicadas no seu povo e na sua cultura, devem todavia manter, em concreto, esse 
sentido universalista da fé, isto é, dando e recebendo das outras Igrejas dons 
espirituais, experiências pastorais de primeiro anúncio e de evangelização, de 
pessoal apostólico e meios materiais. 

De facto, a tendência para se fechar em si própria pode ser forte: as Igrejas 
antigas, preocupadas com a nova evangelização, pensam que agora devem realizar a 
missão em casa, e correm o risco de refrear o ímpeto para o mundo não cristão, 
sendo pouca a vontade de dar vocações aos Institutos missionários, às 
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Congregações religiosas. Ora é dando generosamente do nosso, que se recebe, e as 
jovens Igrejas, muitas das quais conhecem um prodigioso florescimento de 
vocações, estão já hoje em condições de enviar sacerdotes, religiosos e religiosas 
para as Igrejas antigas. 

As Igrejas jovens, por outro lado, sentem o problema da própria identidade, 
da inculturação, da liberdade de crescer sem influências externas, com a possível 
consequência de fecharem as portas aos missionários. A estas Igrejas, digo: longe 
de vos isolardes, acolhei de boa vontade os missionários e os meios, vindos das 
outras Igrejas, e vós próprias enviai-os também. Precisamente para os problemas 
que vos angustiam, tendes necessidade de vos manterdes em contínua relação com 
os irmãos e irmãs na fé. Servindo-vos de todo o meio legítimo, fazei valer a 
liberdade a que tendes direito, pensando que os discípulos de Cristo têm o dever de 
“obedecer antes a Deus do que aos homens” (Act. 5, 29)» (Nº 85). 

 
 

III – Objectivos Principais 
 

A geminação entre as Dioceses de Leiria-Fátima, Portugal e a de Novo 
Redondo - Sumbe, Angola, tem como objectivo a aproximação das duas Dioceses 
que se consideram irmãs em ordem a viverem juntas a Missão universal num 
espírito de comunhão fraterna, de acordo com os documentos da Igreja: «Depois 
consideram-se as chamadas “geminações” (ou então “Igrejas Irmãs”) para a 
cooperação missionária. As formas de colaboração directa entre as Igrejas, 
conhecidas pelo nome de “geminações”, também são valiosas”. No entanto, como o 
mesmo documento diz e à frente é citado, há da parte das duas Igrejas irmãs a 
consciência de que não esgota o espírito missionário e de colaboração que é próprio 
de toda a Igreja. Sublinha: «Procure-se não limitar o próprio campo de acção a um 
só objectivo e a não se afastar das demais iniciativas gerais de cooperação 
missionária, especialmente das OMP». Além disso, é necessário prestar atenção ao 
contexto eclesial, ao estilo de vida e ao diálogo entre as autoridades diocesanas». 
Cfr. “Omnis Terra”, nº 81, ano IX, Junho de 2003. 

Esta geminação é aceite, assumida e apoiada pelas várias instâncias de cada 
uma das Dioceses representada pelo respectivo bispo diocesano, que procede à 
assinatura deste protocolo.  

Cada Bispo diocesano nomeará uma comissão que servirá de elo de ligação 
com a outra Diocese, e na própria empreenderá as iniciativas necessárias em ordem 
ao bom funcionamento da geminação. Serão estas duas comissões que deverão velar 
pelo respeito do espírito que preside a esta geminação. 

A comissão da Diocese de Leiria-Fátima envidará esforços no sentido de 
criar uma associação com Estatutos reconhecidos e aprovados pelas instâncias da 
Igreja e da Sociedade Civil, se possível com carácter de ONG. Este estatuto poderá 
facilitar a celebração de acordos com instituições, empresas e até o próprio Estado 
no sentido de obter os apoios e colaboração possíveis, tendo em conta os objectivos 
em vista com a presente geminação. 
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IV - Princípios gerais reguladores da geminação 
 
A geminação deve levar a: 

• Um conhecimento mútuo entre as duas Dioceses em que, no respeito pela 
caminhada própria de cada uma, se partilhem as informações através dos 
meios oficiais de comunicação; 

• Uma ligação espiritual que leve a que cada uma das Dioceses sinta como 
suas as alegrias e as tristezas, as esperanças e as dificuldades da Diocese 
irmã, levando à oração comum; cada uma deverá rezar de forma especial 
pela outra, no primeiro domingo de cada mês; 

• Um espírito de partilha mútua de bens materiais e experiências humanas, 
evitando-se a atitude assistencialista ou de dependência, e procurando-se 
antes uma verdadeira cooperação pastoral; 

• Partilha de experiências eclesiais que permita a cada comunidade diocesana 
colher e beneficiar das experiências vividas pela Diocese irmã; esta troca de 
experiências pode dar-se ao nível de paróquias, serviços e estruturas 
diocesanas de pastoral, associações e movimentos laicais; 

• Que as iniciativas que vierem a ser tomadas ao longo do período da 
geminação sejam dadas a conhecer a cada uma das comunidades diocesanas, 
procurando envolvê-las aos vários níveis da vivência cristã e das estruturas e 
serviços diocesanos, usando para isso os meios de informação e 
sensibilização; 

• Que esta geminação passe pela presença de padres, religiosos/religiosas e 
leigos de cada uma das Dioceses na outra, consoante a disponibilidades de 
pessoas e de locais de acolhimento; as duas comissões diocesanas deverão 
programar e coordenar esta presença; 

• Que cada Diocese tenha em conta a presente geminação nas grandes 
orientações paroquiais e diocesanas e as duas procurem, na medida do 
possível, assinalar juntas os grandes momentos de cada Diocese. 
 
 

V - Termos concretos da geminação 
 

1 - A geminação entre as Dioceses de Leiria-Fátima (Portugal) e Novo Redondo 
– Sumbe (Angola) é feita por um período de dez anos, após os quais poderá 
ser renovada por período idêntico ou diferente, a definir em momento 
próprio. O presente protocolo de geminação poderá ser alterado ou 
corrigido de dois em dois anos, desde que haja o acordo das duas partes e 
em ordem a um melhor ajuste à realidade. 

2 - A geminação no sentido Leiria-Fátima – Novo Redondo, Sumbe 
concretizar-se-á nos seguintes pontos: 
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• A presença da Diocese de Leiria-Fátima no Sumbe passará em primeiro lugar 
pelo assumir do “Posto Missionário de S. José do Gungo”, situado no 
município do Sumbe e actualmente pertencente à paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição, com uma equipa pastoral que será liderada por sacerdote da 
Diocese de Leiria-Fátima e que contará com a participação de leigos da 
mesma Diocese, que desenvolverão a sua acção na área social, sob a 
orientação do sacerdote responsável. 

• Na orientação pastoral e social do “Posto Missionário de S. José do Gungo” 
a equipa missionária responsável por esta comunidade, embora possa dar um 
cunho que lhe seja próprio ao trabalho que realizar, deve seguir as 
orientações gerais da Igreja, na sua doutrina pastoral e social, bem como as 
directrizes emanadas da Diocese de Novo Redondo – Sumbe. 

• O “Posto Missionário do Gungo”, por ora dependente da paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição – Sé, deverá evoluir para estatuto de missão ou 
paróquia. A equipa missionária da Diocese de Leiria-Fátima ali presente 
contará num primeiro momento com o apoio material dos condiocesanos 
para a sua sustentação, mas deverá evoluir o mais rápido possível para a 
plena autonomia. 

• As áreas em que os leigos de Leiria-Fátima desenvolverão a sua acção no 
“Posto Missionário de S. José do Gungo” serão: educação, saúde, promoção 
feminina, formação profissional nos sectores a desenvolver, animação social, 
formação para a assistência social, bem como outras que ao longo do decurso 
do projecto se julgarem oportunas e sejam de comum acordo. A 
implementação do trabalho nestas várias áreas estará dependente da 
disponibilidade de leigos que o possam vir realizar.  

• Antes do envio de pessoas em missão para Angola, elas deverão ser dadas a 
conhecer à Diocese de Novo Redondo, e merecer a sua aprovação. 

• A fim de poder desenvolver o seu trabalho pastoral no Gungo a Diocese de 
Leiria-Fátima terá no Sumbe uma casa que servirá de apoio à equipa 
missionária situada na Pedra Um, num terreno cedido pela Diocese de Novo 
Redondo – Sumbe para o efeito. Para facilitar o processo de construção, em 
termos legais a casa ficará em nome da Diocese de Novo Redondo – Sumbe. 
Porém, esta mesma Diocese, tendo em conta que a dita casa será edificada 
com meios financeiros angariados pela de Leiria-Fátima reconhece por este 
contrato de geminação o direito de propriedade moral da casa a que a seu 
tempo poderá dar o destino que entender: doação, cedência ou venda a quem 
entender por bem. Nesta última hipótese a Diocese de Novo Redondo - 
Sumbe tem direito de opção. 

• Num primeiro momento a Diocese de Leiria-Fátima terá como apoio ao seu 
trabalho um jipe todo-o-terreno que adquirirá com meios próprios, ainda que 
possa recorrer ao apoio de alguma organização, a fim de facilitar a mesma 
aquisição, contando para isso com a colaboração do Bispo de Novo Redondo 
– Sumbe. Quer este meio quer os que no futuro se venham a adquirir para 
apoio ao trabalho do “Posto Missionário do Gungo” serão registados em 
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nome da Diocese de Novo Redondo – Sumbe por estarem ao serviço directo 
dela e para facilitar as questões legais. Porém, será sempre tido em conta que 
se destinam ao serviço do “Posto Missionário do Gungo”, e que não poderão 
ser desviados desse fim. 

• A presente geminação abre também outros campos de colaboração entre as 
duas Dioceses cuja concretização dependerá das necessidades da Diocese de 
Novo Redondo – Sumbe, e da disponibilidade de voluntários da Diocese de 
Leiria-Fátima. São as seguintes as áreas de possível colaboração: 

o Pastoral: Evangelização, Catequese, Formação Bíblica e Espiritual; 
o Formação Profissional: Agricultura, Construção Civil, Mecânica e 

outras consideradas oportunas; 
o Ensino: Seminário Médio do Sumbe, Icra e Escola de Catequistas e 

ainda em seminários de formação em Economia, Gestão, Informática, 
Saúde e Comunicação Social; 

 
3 - A geminação no sentido Novo Redondo, Sumbe – Leiria-Fátima 

concretizar-se-á nos seguintes pontos: 

• Envio de um ou mais sacerdotes da Diocese de Novo Redondo – Sumbe para 
a Diocese de Leiria-Fátima para trabalhar nesta Diocese num dos serviços 
antecipadamente definidos, a saber: paróquias, Santuário de Fátima, serviços 
diocesanos de pastoral ou outros. Esta presença poderá coincidir com uma 
faceta de formação em alguma escola ou instituto. A presença de sacerdotes 
de Novo Redondo em Leiria-Fátima, depois de consolidada, poderá evoluir 
para o assumir de uma paróquia por parte de uma equipa sacerdotal de Novo 
Redondo. 

• Envio de irmãs religiosas de Novo Redondo – Sumbe para a Diocese de 
Leiria-Fátima para um tempo de formação e troca de experiências, pedindo-
se para isto a colaboração de comunidades religiosas existentes na Diocese 
de Leiria-Fátima ou outras estruturas diocesanas que possam acolher as 
irmãs. Os termos desta presença serão estudados e acordados pontualmente 
consoante a comunidade ou estrutura de acolhimento. 

• Envio de leigos de Novo Redondo para a Diocese de Leiria-Fátima a fim de 
frequentar algum curso lectivo ou de formação profissional. Estes leigos 
serão escolhidos pela Diocese de Novo Redondo e devem comprometer-se 
em voltar à Diocese de origem, fazendo frutificar a sua formação ao serviço 
dos projectos da mesma. O envio destes leigos para a Diocese de Leiria-
Fátima dependerá da disponibilidade de acolhimento das famílias locais em 
termos de habitação e custeamento das despesas de formação, ainda que para 
isto se deva procurar o apoio da Diocese e/ou das comunidades paroquiais. 

• Antes do envio de pessoas em missão para Portugal, elas deverão ser dadas a 
conhecer à Diocese de Leiria-Fátima, e merecer a sua aprovação. 
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4 – Outras potencialidades da presente geminação 

• Esta geminação poderá ainda ser veículo de colaboração entre estruturas 
sociais, culturais, escolares e outras existentes em cada uma das Dioceses, 
contribuindo assim para a aproximação entre os povos de Angola e de 
Portugal. As estruturas e os meios que servem a presente geminação poderão 
servir de apoio a essa colaboração. Os termos de tal colaboração serão 
estudados pontualmente e devem subalternizar-se sempre aos princípios da 
geminação entre as duas Dioceses. 

• A presente geminação poderá ainda ser aproveitada como um meio de 
incentivar parcerias à volta de projectos no domínio social, caritativo e 
económico. 

 
5 – Conclusão 
 A presente geminação pretende ser, num mundo marcado pela globalização e 
tensões contraditórias a vários níveis, um sinal de esperança e colaboração 
aproveitando as virtualidades da mesma globalização. Também pretende ser um 
contributo para o diálogo e compreensão entre os povos e um apelo à construção de 
um mundo mais justo e fraterno, baseado no respeito pelas diferenças e ritmos de 
cada povo, mas descobrindo as pontes que podem levar a uma aproximação e 
enriquecimento mútuo.  
 Num contexto eclesial, esta geminação também pode ser sinal de uma visão 
de Igreja como povo de Deus, baseada na fraternidade, e em ordem à edificação de 
comunidades cristãs mais harmoniosas, no tecido plural da Sociedade Humana. 


