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ASA 2004… Na primeira pessoa 
 

  Bem… Parece que estou a acordar de um sonho que durou dois meses. 
 Sonho este que se tornou realidade, sonho de cumprir uma missão, sonho de poder servir os 

outros, sem esperar nada em troca, sonho de poder ajudar a melhorar a vida do próximo que 
por tão longe está, tão perto ficou no meu coração. (Continua na Pág. 2) 
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Há acontecimentos que 

jamais se hão-de apagar da 
nossa memória, daí que, 
vou partilhar com todos 
vós a minha estadia em 
Alcáçovas, e parte das acti-
vidades lá desenvolvidas. 

À nossa chegada fomos 
logo bem recebidos, prin-
cipalmente pelos vizinhos 
que nos disponibilizaram 
de imediato colchões, 
cobertores e até mesmo 
panelas. As nossas activi-
dades consistiram em visi-
tar as famílias, onde algu-
mas partilharam os seus 
problemas; visitámos o lar 
de idosos onde estivemos 
em contacto directo com a 

solidão e tristeza de mui-
tos por não terem visitas; 
nessa mesma visita rezá-
mos junto deles e também 
cantámos.  

Durante toda a semana 
visitámos doentes, o que 
foi muito gratificante 
poder sentir a alegria 
demonstrada pelos pró-
prios em saber que ainda 
há alguém que se preocupa 
e se lembra deles… Nessa 
visita tivemos a ajuda pre-
ciosa de dois jovens que 
nos acompanharam e guia-
ram sempre, que foram a 
Maria Antónia e o Luís. 

Não posso deixar de 
mencionar o dia em que 
ajudámos um idoso e seu 
filho a, imaginem só, 
matar galinhas e amanhá-
las. Pois foi! A esposa des-
te idoso encontrava-se em 
cadeira de rodas e com 
graves deficiências moto-
ras daí a nossa disponibili-
dade imediata em querer 

ajudar e assim foi; naquela 
tarde matámos e amanhá-
mos 23 galinhas; a nossa 
alegria e satisfação não 
podiam ser maiores. Nesse 
mesmo dia a nossa Irmã 
Nancy comemorava 20 
anos de entrada para a 
congregação, por esse 
motivo o grupo ofereceu 
uma pequena mas signifi-
cativa lembrança.  

Realizámos encontros 
para adultos e jovens onde 
tratámos vários temas, 
tivemos momentos de ora-
ção e também de reflexão; 
a afluência dos jovens não 
foi muito grande, mas 
valeu a pena. 

Durante a nossa vida 
existem sempre algumas 
contrariedades, mas nunca 
nos devemos esquecer do 
nosso próximo, esteja ele 
onde estiver, pois fica mais 
rica a alma de quem dá e 
de quem vive a partilhar. 

Testemunho  
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Bem… Parece que estou a 

acordar de um sonho que 
durou dois meses. 

 Sonho este que se tornou 
realidade, sonho de cum-
prir uma missão, sonho de 
poder servir os outros, sem 
esperar nada em troca, 
sonho de poder ajudar a 
melhorar a vida do próxi-
mo que por tão longe está, 
tão perto ficou no meu 
coração.  

 Durante o mês de Agosto 
estivemos no Gungo, “no 
meio das montanhas, onde 
o povo está esquecido, 
onde não existe nada”, 

palavras estas pronuncia-
das pelo povo que lá habi-
ta. O que eles não sabem é 
que é nessas montanhas 
que vive o povo mais aco-
lhedor… mais humilde… o 
mais puro. Também não 
sabem que é o povo que 
nós nunca vamos esquecer 
e pelo qual rezamos para 
que um dia possamos vol-
tar a estar juntos. Também 
não sabem que é lá que 
existe o verdadeiro concei-
to das palavras, partilha, 
amizade, alegria e fé. 

 Estas semanas foram 
muito marcantes nas nos-
sas vidas. O Paulo esteve a 
dar formação aos promoto-
res de saúde. A Vânia este-
ve a dar formação na área 
da promoção feminina e a 
trabalhar com as crianças. 
A Rute e Eu estivemos a 
dar formação aos professo-
res e a trabalhar com as 

crianças. O P. Vítor esteve 
a dar um curso aos cate-
quistas. Cada um de nós 
deu o melhor que podia, 
sem esperar nada em troca, 
mas na realidade recebe-
mos e aprendemos mais do 
que aquilo  que oferecemos 
e ensinámos. 

Vivemos um tempo ver-
dadeiramente diferente; 
não tivemos luz, água potá-
vel, cama, enfim, não tive-
mos nada daquilo a que 
estávamos habituados… 
Mas que importa isso…  se 
estivemos com um povo 
que deixou de viver o seu 
dia-a-dia para estar con-
nosco, nos acolheu de bra-
ços abertos e nos ensinou o 
verdadeiro sentido de viver 
e aproveitar as coisas míni-
mas da vida, a olhar para o 
nosso mundo com outros 
olhos e fazer-nos sentir tão 
diferentes? 

Testemunho  

Susana Querido 

Ana Silva 

 

ASA 2004... Na primeira pessoa 

Missão no Alentejo  
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No passado mês de Junho, 

em plena preparação dos pro-

jectos que se viriam a realizar 

no Verão, veio a público o 

jornal “Ondjoyetu” a que, por 

ser a edição de lançamento, 

demos o número “0”. 

Agora, em pleno mês mis-

sionário  de Outubro, sai o 

número “1” com os ecos dos 

projectos desenvolvidos nos 

meses de Julho, Agosto e 

Setembro. 

Editamos este jornal como 

meio de divulgação do traba-

lho do grupo missionário da 

diocese de Leiria-Fátima; com 

ele também pretendemos 

interessar outras pessoas pelo 

projecto que desenvolve. 

Pelo quinto ano consecuti-

vo, a nossa diocese enviou um 

grupo missionário à de Novo 

Redondo - Sumbe, composto 

por cinco elementos. Senti-

mos que tem havido uma con-

tinuidade e que o trabalho 

desenvolvido em cada ano é 

um passo em frente para que 

no ano seguinte se possa dar 

mais um. 

A prova disso é que no ano 

2002 o grupo que então foi a 

Angola esteve um fim-de-

semana no Gungo, o do ano 

passado, seis dias, o deste 

ano, cinco semanas. Os ecos 

desta presença vêm em pri-

meira pessoa nas palavras de 

um catequista e do bispo da 

diocese. 

A par deste projecto de 

Angola, que mantemos desde 

o ano 2000 e que já contou 

com a participação de 22 

voluntários naquele país lusó-

fono, pelo terceiro ano conse-

cutivo este grupo também 

realizou uma semana missio-

nária em Portugal. Desta vez 

foi em Alcáçovas, no Alentejo, 

porque a Missão não é só na 

longínqua Angola, mas come-

ça à nossa porta. 

Desde o ano 2000 que se 

tem vindo a falar da hipótese 

de geminar as dioceses de 

Leiria-Fátima e Novo Redon-

do.  

O ano passado D. Benedito 

Roberto propôs que a gemina-

ção se formalize oficialmente 

e se traduza na presença de 

uma equipa missionária per-

manente no Gungo.  

Da parte do grupo missioná-

rio apontou-se como hipótese 

para este passo o ano 2006. 

Este ano pastoral será muito 

importante em ordem a uma 

decisão final. Já está a ser  

redigido o texto que virá a 

servir de base ao protocolo de 

geminação e que será sujeito 

às instâncias diocesanas para 

possível aprovação. 

Ficha Técnica 
    Ondjoyetu: Jornal do Grupo Missionário da Diocese de Leiria Fátima. 
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    Departamento Gráfico: Cátia Biscaia   Impressão e acabamento: Vicente Paulo - Artes Gráficas          
    Textos: Bispo D. Benedito Roberto; Pe Vítor Mira; Susana Querido; Ana Silva; José Caley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não consigo descrever 

o quanto sinto pela pre-
sença da equipa missio-
n á r i a  d o  g r u p o 
“Ondjoyetu” composta 
pelos jovens Paulo, 
Susana, Vânia, Rute, 
liderada pelo Reveren-
díssimo Sr. Padre Vítor 
Mira de Jesus, nesta 
comunidade que clama 
por uma equipa missio-
nária residente.  

Os cerca de trinta e 
sete dias de permanên-
cia nesta comunidade 
marcaram-me muito, 
pois ficámos enriqueci-
dos com as formações 
nas áreas da saúde 
(formação de promoto-
res) e cuidados de enfer-
magem, na área da edu-
cação (formação de pro-
fessores em pedagogia e 
cidadania), promoção 
feminina e pastoral 
(cursos de liturgia e 
catequese) o que só foi 
possível graças ao espíri-
to de partilha e entrega 
da parte dos visitantes.  

Como catequista res-
ponsável desta comuni-
dade, julgo o tempo ser 
insuficiente porque mui-
tos cristãos com dificul-
dades de deslocação aos 
locais que o conselho 
pastoral definiu na sua 
reunião de programação 

com os visitantes fica-
ram com a fome de ver, 
conhecer e ouvir a men-
sagem da salvação trazi-
da pelos nossos mensa-
geiros.  Por isso, acho 
que no próximo ano o 
programa será outro 
para possibilitar que as 
comunidades que vivem 
em locais onde a picada 
oferece condições de 
trânsito, tenham acesso 
à visita.  

Oxalá, se concretize o 
mais cedo possível a 
assinatura da augurada 
geminação para que a 
Diocese de Leiria-
Fátima nos envie uma 
equipa que venha traba-
lhar por mais tempo ou 
definitivamente nesta 
missão de S. José do 
Gungo. 

Apesar de o tempo ser 
pouco, valeu a pena o 
Senhor ter-nos enviado 
estes irmãos, o que per-
mitiu a participação no 
sacramento de Reconci-
liação e Eucaristia de 
muitos.  

Neste momento a 
assistência espiritual é 
feita na Tuma com a 
visita mensal do pároco 
no segundo sábado.  
Situando-se esta aldeia 
num extremo da missão 
que tem uma área de 
2.126 km2, para a maio-
ria das pessoas é impos-
sível lá ir.   

Que Deus na sua mise-
ricórdia abençoe e faça 
frutificar o trabalho 
começado.  

 

* “Twapandula” quer 
dizer “Muito obrigado” 
em Umbundo, língua 
que se fala no Gungo. 

Ecos de Angola    

3      ONDJOYETU 

José Caley 

Twapandula*          Editorial  

Pe. Vítor Mira 
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A experiência de convivência que 

desde 2000 fizeram os fiéis e povo em 

geral da Diocese de Novo Redondo 

com 22 diocesanos de Leiria-Fátima, 

animados pelo padre Vítor José Mira 

antigo missionário desta terra, inspi-

rou-me o título do breve artigo que 

com muito gosto aceitei escrever para 

o jornal ONDJOYETU.  

A presença destes amigos fez-me 

compreender mais uma vez  e melhor 

a palavra de São Paulo: “ ... a manifes-

tação do Espírito é dada a cada um 

para proveito de todos” (1 Cor. 12, 7). 

Um grupo de cristãos, de todas as 

idades e compromissos na Igreja e na 

sociedade portuguesa, animados por 

um jovem sacerdote compreendeu e 

partilhou este dom no Kwanza-Sul. 

Lógico é compreender como para 

gente assim animada por Deus, a pes-

soa, de todas as latitudes e raças é sua 

paixão, porque criada à imagem e 

semelhança de Deus.  

Ambiente de guerra e consequências 

por esta deixada ao longo de mais de 

3 décadas, notícias sobre o paludismo 

ou o incómodo das vias de circulação, 

pouco disseram a estas pessoas. E 

para aqui vieram, não uma, mas 5 

vezes. Não se contentaram de perma-

necer no Sumbe onde o ambiente 

citadino semi-europeu lhes poderia 

esconder a verdadeira face africana 

dos irmãos que vinham conhecer. 

Quiseram chegar ao povo distante do 

Gungo, que se pode chamar de terra 

de missão na missão.  E compreende-

se, pois o objectivo destes jovens é 

fazer a experiência de verdadeira mis-

são.  

A situação de guerra não permitiu 

infelizmente a todos, como puderam 

fazer os jovens do ASA 2004 que pas-

saram praticamente os seus dois 

meses de pastoral de férias no remoto 

Gungo, partilhando o seu povo o pou-

co que lhes podiam dar. A impressão 

que sempre colhi dos grupos que nos 

visitaram e a amizade que se criou, 

mas sobretudo deste último, é a con-

firmação das palavras de São Francis-

co de Assis, quando diz que “é no dar 

que se recebe”. Na verdade notei que 

foi difícil a despedida de ambas as 

partes seja no Gungo como no Sumbe. 

É normal, porque ponto de chegada 

de uma caminhada feita com fé e 

espírito de Igreja.  

A alegria que suscitou na Diocese a 

presença do padre Vítor e dos 22 

voluntários que passaram entre nós, 

dá força às palavras ponderadas do 

meu irmão D. Serafim Ferreira e Sou-

sa, Bispo de Leiria-Fátima, com as 

quais estive sempre de acordo desde 

momento que começou a ganhar cor-

po a ideia da geminação das nossas 

duas dioceses. Pois dizia ele, que 

atentos à voz do Espírito Santo, o 

mais importante e prioritário que 

devíamos desejar para esta gemina-

ção devia assentar antes de mais no 

mútuo conhecimento.  

Esta experiência foi  feita com a pre-

sença em Angola de voluntários de 

Leiria e também em parte com a pre-

sença naquela de alguns estudantes 

leigos da diocese do Sumbe.  

O impacto desta experiência missio-

nária nos cristãos e nas autoridades 

tradicionais e civis sobretudo do Gun-

go, acho ser sinal de como a almejada 

geminação das nossas duas Dioceses é 

possível e desejada. E o Gungo, berço 

deste belo processo, pode vir a ser o 

marco histórico deste grande aconte-

cimento. 

Palavra de  D. Benedito Roberto, 
Bispo do Sumbe 

Os passos seguros de uma caminhada 


