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P Á G I N A  1  

decorreu, com muita alegria, a festa das crianças.  

Como forma de demonstração de alegria no coração, as 

crianças abrilhantaram o culto com muita poesia, música, 

jogos, desfile e muitas coreografias. Para além dos grupos 

infantis, participaram neste culto os grupos corais Adultos 

formados na Escola Dominical que também deram vida à 

festa cantando as suas lindas melodias de louvores.  

Os momentos atrativos foram divididos em duas partes, 

cuja primeira culminou com uma breve exortação bíblica 

feita pelo Venerável Simão Adolfo o qual durante a prega-

ção apelou aos pais para pararem e abandonarem a violên-

cia doméstica. Como forma de reforço à exortação feita 

pelo Venerável, as crianças desfilaram no corredor da 

capela apresentando os direitos das crianças estabelecidos 

na Declaração dos Direitos da Criança. 

É de realçar que cada paróquia a nível do Distrito Sul 

apresentou aquilo que durante muitos anos vem fazendo e 

ensinando às crianças.  

Dentre os grupos participantes, o maior destaque vai para 

o grupo infantil denominado “ Estrelinhas”, proveniente 

da Paróquia de S. José e que é constituído na sua maioria 

por crianças com idade compreendida entre os 4 a 6 anos, 

tudo pela forma como apresentaram as suas coreografias, 

deixando os próprios professores e os pastores presentes 

de boca aberta, sem palavras, mas com muita alegria e 

orgulho pela certeza de que o futuro anglicano está bem  

As crianças da Igreja Anglicana em Angola, 

concretamente do Distrito de Luanda Sul, 

festejaram da melhor maneira e com muita 

alegria o dia 1 de Junho, Dia Mundial da 

Criança. O acto festivo teve lugar na Paró-

quia de S. Estêvão, tendo início às 10:00 e 

contou com a presença e participação de 

todas as direcções e crianças provenientes 

da Escola Dominical de todas as paróquias 

do Distrito de Luanda Sul, bem como os 

veneráveis Simão Adolfo e Dacosta Ema-

nuel e ainda os encarregados de educação de 

muitas crianças. 

O culto distrital da Escola Dominical foi 

uma iniciativa e colaboração entre a Escola 

Dominical e o Departamento de Educação 

Cristã e teve como principal objectivo ale-

grar as crianças anglicanas e aproximar cada 

vez mais as direcções paroquiais da escola 

dominical a nível do Distrito Sul.  

A cerimónia festiva foi aberta com um hino 

e em seguida uma oração pelo Venerável 

Dacosta Emanuel. As palavras de boas vin-

das foram transmitidas pelo Director Distri-

tal do DECED. Com o lema “ Escola Domi-

nical – o viveiro do Senhor ”, foi assim que  

dos e leigos que trabalham na área de 

administração e finanças das respectivas 

dioceses.    

Durante os oito dias de seminário, serão 

palestrados vários temas tais como: a 

Boa Governância, Prestação de contas e 

a Auto sustentabilidade da Igreja. O 

seminário é composto de uma série divi-

dido em quatro fases, cuja primeira 

decorrerá de 5 a 12 deste ano com o 

tema: Governação e Administração de 

Recursos Humanos. As outras fases 

serãoAs outras fases serão realizadas 

nos seguintes anos e com os seguintes 

temas:   

2ª Fase: 8-15 de Janeiro de 2015 - 

Administração Financeira;   

 

3ª Fase: 4-11 de Junho de 2015 com o 

Tema: Mobilização de Recursos da Comunida-

de; 

4ª Fase: 13-20 de janeiro de 2016 - planeamento 

Empresarial e Administração 

É de realçar que este projecto é financiado pela 

Santa 

O Projecto é financiado pela Santa Trindade de 

Nova Iorque e tem como um dos objectivos aju-

dar no desenvolvimento de relações de amizade 

entre as igrejas a nível de África e troca de 

experiências bem como, através dos conheci-

mentos adquiridos, promover a interdependên-

cia da Comunhão Anglicana, reduzir a depen-

dência em doadores e a autossustentabilidade 

das dioceses. 

                                   Por:  António Soares    

 

garantido. 

 E de destaque não é tudo, pois durante o 

culto quem também animou as crianças e 

todo o povo de Deus foi a grande apresen-

tadora irmã Eva Mbianda, que apesar da 

sua idade demonstrou que ainda tem espí-

rito de criança no coração, apresentando-se 

com um traje infantil e brincando, cantan-

do, festejando e até mesmo se maquiando 

como se fosse uma menina. 

Recorde-se que com este grande culto 

festivo dedicado a todas as crianças, o 

Director da Escola Dominical, irmão Ave-

lino Boavida, cumpriu assim com a pro-

messa feita aquando da realização do 1º 

culto distrital da Escola Dominical, que 

também teve lugar na Paróquia de S. Estê-

vão no ano passado, de que iria se realizar 

este ano o maior culto distrital da Escola 

Dominical, algo que com ajuda de Deus se 

concretizou da melhor forma  

O dia 14 de Junho ficará assim na memó-

ria de muitas crianças como um dia espe-

cial , por tudo quanto viveram e presencia-

ram.  
Por: Lando Janete 

A seguir a este momento, elegeu-se a Comissão Eleitoral, consti-

tuído pelos irmãos Pedro Massala (Presidente) e Sebastião Bambi 

(Vice-Presidente) os quais explicaram as regras e o modelo a 

seguir para a votação.  

É de realçar que apenas 35 membros estiveram presentes, mas 

somente 24 tinham o direito de votar.  

Após a votação e a contagem dos mesmos, a Comissão Eleitoral 

divulgou os resultados, onde o candidato nº 1 (Andresa F. João) 

obteve 7 votos, enquanto o candidato nº 2 André da Silva teve 17 

votos e por isso passou a ser o novo Director da Juventude do 

Cristo Redentor.  
 

Por: MendesSoares 

A Juventude da Paróquia de Cristo o Redentor esteve reunida no passado dia 2 

de Maio do ano em curso na mesma paróquia, com o objectivo de realizar a sua 

Assembleia de Renovação de Mandato. 

A Assembleia foi precedida de uma noite de vigília que teve início às 18:00 até 

às 4:00 da manhã,  sob a presidência da Mesa da Assembleia, ladeado pela irmã 

Regina Bambi Wembo, Secretária da Mesa. Durante a vigília, realizou-se uma 

palestra com tema:  “A Liderança” que teve como orador o irmão Sebastião 

Bambi. Depois de vários debates, louvores e muitos outros actrativos, seguiu-se 

o momento da apresentação de candidatos, em que apenas dois irmãos candida-

taram-se, curiosamente o Director cessante e o seu secretário.  

A Sua Reverendíssima Bispo Dom 

André Soares, acompanhado do 

irmão Silva José (Oficial das Finan-

ças do DPDC) partiu para a cidade 

de Lusaca-Zâmbia, na tarde do dia 4 

de Junho de 2014, com o objectivo 

de participar do seminário de forma-

ção e capacitação de liderança que 

decorrerá de 5 a 12 de Junho deste 

ano na mesma cidade. 

O seminário de capacitação decorre-

rá num dos hotéis da cidade de 

Lusaka, cujos prelectores serão 

alguns peritos na matéria a nível de 

África, juntamente com uma equipa 

que se deslocará de Nova Iorque 

(E.U.A) e terá como participantes 

alguns bispos africanos seleciona- 
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SABIAS QUE…o 1º dIA mUndIAl dA crIAnçA foI Em 1950? 

Tudo começou logo depois da 2ª Guerra Mundial, em 1945. Muitos países da Europa, do Médio Oriente e a 

China entraram em crise, ou seja, não tinham boas condições de vida. As crianças desses países viviam mui-

to mal porque não havia comida e os pais estavam mais preocupados em voltar à sua vida normal do que 

com a educação dos filhos. Alguns nem pais tinham! Em 1946, um grupo de países da ONU (Organização 

das Nações Unidas) começou a tentar resolver o problema.  

Foi assim que a 11 de Dezembro de 1946.nasceu a UNICEF, que primeiramente foi conhecida como "Fundo 

Internacional de Emergência para as Crianças". em 1950, a Federação Democrática Internacional das Mulhe-

res propôs às Nações Unidas que se criasse um dia dedicado às crianças de todo o mundo. Este dia foi come-

morado pela primeira vez logo a 1 de Junho do mesmo ano.  

 

ANEDOTAS 

JOGOS DE PALAVRAS:                                                                    
Escreva 3 nomes Bíblicos que contêm a ini-

cial “E”.     

   

“Não precisa gastar” 

Joãozinho chega à casa e diz: 

- Pai o ano que vem não precisa gastar nada para com-

prar os meus livros. 

- Porquê? - pergunta o pai todo alegre 

- Porque reprovei e vou repetir o ano.  

 

“Da dor de cabeça” 

No hospital, diz o médico: 

O senhor é o dador de sangue? 

E responde o doente: 

Não, eu sou o da dor de cabeça 

 

“ Não há ninguém” 

 
Um jovem fez análise durante cinco anos até que ele, o 

pai, o avô e os cincos tios tinham tendências homosse-

xuais. O Psicólogo estupefacto perguntou-lhe: Mas 

não há ninguém na sua família que goste de mulheres? 

Claro que há, as minhas quatro irmãs!!! 

 

És Director 

 

Filho pára o pai… - Não quero ir à escola hoje e tenho três 

razões: 

1º - Os meninos não brincam comigo. 

2º - Estou cansado da escolinha. 

3º - As professoras me gozam. Pai pára o filho: Três razões 

porque deves ir: 

1º - Já faltaste cinco dias este ano. 

2º - Tens 43 anos de idade. 

3º - És o Director da escolinha. 

 

Futebol Português 
Era um jogo de futebol entre a Seleção Brasileira e a Seleção Portu-

guesa. De repente o juiz marca uma falta na entrada da área, a favor 

do Brasil. Roberto Carlos vai para a cobrança e a barreira formada 

está toda de costas para a bola. - Vocês vão ficar de costas para a 

bola? - pergunta o juiz, estranhando a atitude. - Mas, claro! - justifica 

um dos jogadores. - O senhor acha que nós vamos perder um golaço 

desses?  

ADIVINHAS    

 

 

1- O que é que a galinha foi fazer na Igreja? 

 

2- Porquê é que o elefante não pega fogo?  

 

3- Porque é que o galo canta de olhos fechados?  
BOM PORTUGUÊS 

Como se escreve? Ela teve a intenção de esclarecer o 
assunto ou ela teve a intensão de esclarecer o assunto? 

R: A forma correcta é intenção, que significa “ propósito 

ou intento”.  Intensão quer dizer, entre outros sentidos, “ 
aumento de tensão; intensidade”. 

         Instruidos ou instruídos? R: A forma correcta é 

instruídos. O i tónico de uma palavra, quando precedido 
de vogal com a qual não forma ditongo, leva sempre 

acento agudo. 

1ª R: assistir à Missa do Galo 2ª R: Porque ele já é cinza ; 3ª R:Porque ele já sabe a letra 

da música de cor. 

As gémeas siamesas salvadorenhas que nas-

ceram há mais de uma semana unidas pelo 

abdómen e que partilhavam o fígado foram 

separadas no hospital pediátrico Benjamín 

Bloom, em São Salvador, indicaram fontes 

médicas. 

A operação de separação das siamesas reali-

zou-se na segunda-feira, confirmou à agên-

cia de notícias espanhola, EFE, uma fonte 

daquele hospital estatal, sem fornecer mais 

pormenores. 

O médico que liderou a equipa cirúrgica, 

Ulises Iraheta, afirmou que "a cirurgia foi  

SIAMESAS UNIDAS PELO ABDÓMEN SEPARADAS COM SUCESSO 

satisfatória", . segundo publicou o jornal El Diario de 

HoyAs bebés estão a recuperar na unidade de cuidados 

intensivos neonatais do Hospital Bloom, onde permane-

cerão "até se ver como reagem", acrescentou Iraheta. 

De acordo com o diário salvadorenho, Iraheta adiantou 

que uma das gémeas poderá ser submetida a uma nova 

operação, porque não tem o sistema biliar bem desen-

volvido, ao passo que o da outra é normal. 

As meninas nasceram a 18 de maio no Hospital Fran-

cisco Menéndez, em Ahuachapán, no departamento 

com o mesmo nome, fronteiriço com a Guatemala, e no 

dia seguinte foram transferidas para o Benjamín 

Bloom. 

Os justos florescerão como a 

palmeira, crescerão como o cedro 

no Líbano. Salmos 92:12 

 

O temor do Senhor é o princípio 

do conhecimento; mas os insensa-

tos desprezam a sabedoria e a 

instrução. Provérbios 1: 7 

 

Convertei-vos pela minha repreen-

são; eis que derramarei sobre vós o 

meu; espírito e vos farei saber as 

minhas palavras. Salmos 1:23 

 

Uma geração vai-se, e outra gera-

ção vem, mas a terra permanece 

para sempre. Eclesiastes 1:4 

 

O que é torto não se pode endirei-

tar; o que falta não se pode enume-

rar. Eclesiastes 1:15 

 

Bem-aventurados os humildes de 

espírito, porque deles é o reino dos 

céus. Mateus 5: 3 

 

Bem-aventurados os que choram, 

porque eles serão consolados. 

Mateus 5:4 

 

Bem-aventurados os pacificadores, 

porque eles serão chamados filhos 

de Deus. Mateus 5: 9 

 

Bem-aventurados sois vós, quando 

vos injuriarem e perseguiram e, 

mentindo, disserem todo mal 

contra vós por minha causa. 

Mateus 5:11 

 

Alegrai-vos e exultai, porque é 

grande o vosso galardão no céus; 

porque assim perseguiram aos 

profetas que foram antes de vós. 

Mateus 5:12 

 

Vós sois o sal da terra; mas se o 

sal se tornar insípido, com que se 

há de restaurar-lhe o sabor? para 

nada mais presta, senão para ser 

lançado fora, e ser pisado pelos 

homens. Mateus 5:13 

 

Eu, porém, vos digo: Amai aos 

vossos inimigos, e orai pelos que 

vos perseguem. Mateus 5:44 

 

Ora, as obras da carne são mani-

festas, as quais são: a prostituição, 

a impureza, a lascívia, a idolatria, 

a feitiçaria, as inimizades, as 

contendas, os ciúmes, as iras, as 

facções, as dissensões, os partidos, 

as invejas, as bebedices, as orgias, 

e coisas semelhantes a estas, 

contra as quais vos previno, como 

já antes vos preveni, que os que 

tais coisas praticam não herdarão o 

reino de Deus. Gálatas 5:19-21 

 

Mas o fruto do Espírito é: o amor, 

o gozo, a paz, a longanimidade, a 

benignidade, a bondade, a fidelida-

de, a mansidão, o domínio próprio; 

contra estas coisas não há lei. 

Gálatas 5:22-23 

 

Sede vós, pois, perfeitos, como é 

perfeito o vosso Pai celestial. 

Mateus 5:48 

 

Todas as coisas me são lícitas, mas 

nem todas as coisas convêm. 

Todas as coisas me são lícitas; mas 

eu não me deixarei dominar por 

nenhuma delas. I Coríntios 6:12 

 

Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. Apocalipse 



  

 

P Á G I N A  6  

 

J U V E N T U D E . . .  
P Á G I N A  9  

paróquia acolhedora da actividade, o 

grupo gospel Nova Geração; o grupo 

da catequese Misericórdia e a Banda 

Flauta Alexandre Luís Domingos.  

Dentre os vários atrativos realizados 

na tarde do Branco tais como concur-

so bíblico, fala verdade e desfile do 

branco, houve maior destaque no 

concurso bíblico, no qual participa-

ram os grupos Misericórdia de Deus 

e Banda Flauta, saindo com maior 

pontuação o primeiro grupo, cujos 

representantes foram os irmãos John 

Ferry e o irmão Clemente, que mos-

traram as suas sabedorias na área 

bíblica, respondendo com clareza às 

questões que lhes foram formuladas. 

Com o lema: “Jovem Cristão perse-

guido, mas não achado” foi assim 

que decorreu de forma positiva e ale-

gre a Tarde do Branco sob a lideran-

ça da Direcção da Juventude, coadju-

vada com o Sector da Catequese.  

sendo um peso para o grupo cristão em que 

nós pertencemos, por isso arrependei-vos e 

credes no evangelho!  

Amado hoje é o teu dia, não do irmão que está 

ao teu lado, mas hoje é o teu dia. Muitos vivem 

na prática do aborto, outros também viveram 

esta vida e entregaram-se ao Senhor e hoje são 

servas do Senhor. Isso já não é problema para 

elas, mas para ti que ainda andas neste cami-

nho! 

O que atormenta o irmão para que não se 

arrependa? 

O que atrapalha o irmão para que não se arre-

penda? Amado, o diabo é astuto e está pronto 

para nos derrubar… portanto arrependei-vos e 

credes no evangelho!...” disse o irmão Badila 

durante a exortação. 

Nesta actividade estiveram presentes vários 

grupos convidados entre eles, o grupo coral3º 

Milénio, Cordeiro de Deus- Cristo o Redentor, 

Sedentes da Palavra, Firmeza, Promessa do 

Senhor, os Serafins, os Querubins, Ministério 

 de dança El Shaday e a banda constituída pelas 

bandas Elohim, Rei Davi, GFLAD. A activida-

de contou com a participação especial da dire-

ção distrital da juventude- Luanda Norte dirigi-

do pelo irmão Afonso Makandi, que parabeni-

zou a direção distrital da juventude- Luanda 

Sul pelo esforço e a maneira como tem dirigido 

a juventude no distrito Sul. 

No final da actividade, a direção distrital apro-

veitou o momento para falar acerca da Semana 

Cultural que terá início no dia 25 de Junho, 

seguir-se-á a Gala da Juventude no dia 27, 

Assembleia Nacional da Juventude no dia 28, 

na Paróquia de Santo Estevão e, terminará com 

o empossamento da nova Direcção Nacional da 

Juventude no dia 29 de Junho na Paróquia de 

Santo Estevão.  

Participaram desta actividade mais de 240 

jovens das cincos Paróquias que compõem o 

Distrito de Luanda Sul. 

Por: Mendes Soares 

FICHA TÉCNICA :Director: Filipe Mutunda Castanheiro; Director Adjunto: Manu Mayza Soares; Redacção Principal: António Soares; Fotografia: 
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No final da actividade, os vencedo-

res receberam da mão do Director 

alguns prémios simbólicos, uma 

oferta proveniente da Direcção do 

Núcleo dos Estudantes da Paróquia 

de S. José.  

Ainda no fim, o Director da Juventu-

de de S. José, o irmão Eduardo 

Tomás, agradeceu em nome de toda 

a direcção aos participantes de mais 

uma edição da Tarde do Branco, 

prometendo que a mesma será algo 

contínuo e aproveitou o momento 

para apelar maior participação dos 

jovens nas actividades programada 

pela Direcção, para que se possa 

efectivar tudo aquilo que foi traçado 

no Plano Anual da Juventude.  
 

 

Por: Eduardo Tomás 

Sob o lema “Se não despertarmos para Cristo 

seremos culpados”, a direção distrital da juven-

tude- Luanda Sul realizou na noite de sexta- 

feira, dia 6 de Junho, uma noite de vigília na 

Paróquia de São José com o objectivo de des-

pertar a juventude sobre os demais problemas 

que têm afectado a juventude Cristã em Ango-

la. 

Segundo o pregador, Badila Victor Luís, da 

igreja IEBA, a juventude está precisando depo-

sitar toda a sua crença na palavra de Deus e 

para que isso aconteça é preciso um arrependi-

mento total.  

“… Ninguém cré no evangelho se não se arre-

pender!... Deus nos deu muitas heranças, mas 

como temos usado esta herança? Jesus virá no 

momento que você e eu não sabemos, então 

devemos guardar tudo que aprendemos. Não 

podemos continuar vivendo no pecado, é preci-

so um arrependimento verdadeiro. Se ainda 

andamos neste caminho, saibamos que estamos  

A Juventude da Paróquia de S. José 

realizou no passado sábado, dia 24 de 

Maio do ano em curso, a segunda edi-

ção do festival denominado “ Tarde do 

Branco”. A realização de mais uma 

actividade de carácter recreativo este-

ve a cargo da Direcção da Juventude 

da mesma paróquia.  

 
A actividade foi aberta com um hino 
de louvor, seguindo depois a oração e 
a leitura dos Salmos e depois a apre-
sentação e saudação dos convidados e 
palavras de boas vindas, pelo Director 
da Juventude, Eduardo Tomás. A 
segunda edição da desta grande activi-
dade teve como apresentador o irmão 
Essenguel e a palestrante do dia a 
Reverenda Maria Domingos, a qual 
debruçou sobre o tema: “ A integrida-
de Cristã”.  

A tarde do Branco contou ainda com a 
presença de muitos convidados 
nomeadamente, os grupos corais Cor-
deiro de Deus proveniente da Paróquia 
de Cristo Redentor, os Querubins da 
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tantos outros problemas precisam da ajuda da 

Igreja, e Cristo nos ordena: idem a toda a terra, 

pregai o evangelho a toda criatura...isto é uma 

ordem que todos os cristãos devem cumprir e o 

povo de Ascensão deve estar pronto para a 

evangelização. Pondo as mãos à obra, queremos 

ver a paróquia cheia, porque ainda há muitos 

filhos de Deus nesta localidade que não conhe-

cem a Cristo, então vamos pôr as mãos à 

obra!... Disse a sua Reverendíssima durante a 

homilia. 

Segundo o discurso do pároco auxiliar da antiga 

congregação, agora Paróquia de Ascensão, 

mesmo sendo uma decisão tomada no Sínodo 

houve muitas oposições para que a congregação 

não fosse dedicada à paróquia, mas com a con-

fiança depositada por sua Reverendíssima ao 

povo de Ascensão e, por ter sido algo aprovado 

no Sínodo Diocesano realizado em Benguela, 

foi então possível a realização da mesma. 

Durante a celebração, foram recordados e 

nomeados aqueles que tanto trabalharam para 

existência desta que agora é paróquia. 

Comissão internacional Anglicana Católica 

Romana sobre a Unidade e Missão sítio, 

que será lançado neste momento. 

O líder mundial anglicano também verá um 

projecto de refugiados com base na igreja, 

visitará a missão da comunidade de Santo 

Egídio e ouvir sobre projectos de pobreza. 

Ele também se reunirá com membros da 

fundação internacional ecumênico católico 

“Chemin Neuf”, quatro de seus membros  

passaram a a residir no Palácio de Lambeth, no 

início deste ano, e ainda visitará o Mosteiro de 

San Gregório al Célio para as vésperas ecumêni-

cas. 

O encontro com o Papa terá lugar durante a 

manhã do último dia da visita. É de realçar que 

Arcebispo Justin já conheceu o Papa em uma 

reunião privada no ano passado. 

 

A Juventude anglicana de Angola 

reuniu-se na Paróquia de S. Estêvão 

no passado dia 10 de Maio do ano em 

curso, com a finalidade de realizar a 

Assembleia Geral para a eleição do 

novo Secretário Executivo da Juven-

tude. No entanto, a grande actividade 

agendada não se concretizou, por 

motivos diversos dentre eles, a fraca 

adesão e participação dos jovens na 

mesma actividade e a falta de candi-

datos para o cargo já referido  

A Presidência da Mesa da Assem-

bleia esperava contar com um maior 

número de jovens no local marcado  

vindo de diversas partes do país ou distritos, o 

que infelizmente não aconteceu, pois no local 

compareceram simplesmente 22 pessoas, todas 

elas provenientes do Distrito de Luanda Sul. 

É de realçar que a urgência para a realização da 

Assembleia Geral da Juventude deve-se ao facto 

do Secretário Executivo, irmão Beirão Garcia ter 

apresentado a sua demissão formal, depois de ter 

sido realizado sob a sua liderança a 1ª Conferên-

cia Nacional da Juventude, que teve lugar na Pro-

víncia de Malange em Janeiro do ano curso, cuja 

novidade foi a indignação dos jovens contra o 

líder da Juventude a nível nacional, usando como 

recurso o fraco empenho, trabalho e notabilidade 

do mesmo na vida da juventude, algo que não caiu 

bem aos olhos e ouvidos do chefe da juventude,  

 ASSEMBLEIA GERAL DA JUVENTUDE ADIADA POR FALTA DE CANDIDATOS 

Segundo a história, a congregação pertencia à Paró-

quia de Santo Agostinho desde o ano de 1994 a 

2012. Após a divisão do antigo Distrito de Luanda 

em dois distritos, (Luanda Sul e Norte) a congrega-

ção passou a pertencer à paróquia de Cristo o Rei. 

O Bispo da Diocese parabenizou o trabalho que o 

Distrito de Luanda Norte tem vindo a fazer no acto 

da expansão do evangelho, sendo que ambos distri-

tos tinham cinco (5) paróquias no acto da divisão e 

agora o distrito de Luanda Norte conta com seis 

paróquias, lembrando que o mesmo é dirigido por 

uma mulher, a Venerável Joana Francisco Timóteo.  

Para a curiosidade do povo de Ascensão e de mui-

tos, esta paróquia foi instituída como congregação 

sob a liderança do reverendo kiaku Mbanzila 

Mvumbi, na altura pároco da Paróquia de Santo 

Agostinho e agora, dedicada à Paróquia também 

sob a liderança do mesmo pastor o qual é atual 

pároco de Cristo o Rei. No final, fez-se o corte de 

bolo para simbolizar o dia da Ascensão.  

 

Por: Mendes Soares 

Realizou-se no dia 1 de junho do ano 

em corrente na congregação de Ascen-

são, um culto alusivo ao dia de Ascen-

são o qual culminou com a dedicação 

e inauguração da mesma capela ao 

nome de Paróquia de Ascensão. 

A cerimónia de dedicação e inaugura-

ção foi celebrada pela Sua Reverendís-

sima bispo Dom André Soares e con-

tou com a presença da Delegada Epis-

copal do Distrito de L.Norte, Venerá-

vel Joana Timóteo, os reverendos Kia-

ku Mbanzila Mvumbi, Alberto Ximu-

to, reverendo Mbala, José Cória e o 

reverendo Pedro de Almeida, bem 

como os fiéis da mesma paróquia.  

 

Bispo Soares, em sua homilia, aconse-

lhou ao povo a pôr as mãos em obras.  
“ Hoje é o dia de Ascensão... Não que-
remos que o povo de Ascensão conti-
nue olhando ao céu vendo cristo subir, 
mas hoje peço ao povo de Ascensão 
que parem de olhar ao céu e olhem à 
terra, pois é aqui onde temos os pro-
blemas que ainda temos de resolver... 
A desigualdade e justiça social, a desi-
gualdade de gênero, as epidemias e 

O arcebispo de Cantuária, Justin 

Welby reunir-se-á com a Sua Santida-

de Papa Francisco em Roma neste 

mês. A visita, de 14 a 16 de junho 

incidirá sobre a escravidão e o tráfico 

de seres humanos modernos, uma ini-

ciativa lançada pelo Arcebispo Justin e 

o Papa Francisco no início deste ano. 

O arcebispo irá visitar o Centro Angli-

cano em Roma e ouvir sobre a nova   

sentindo-se obrigado a apresentar a sua 

demissão do cargo máximo da juventude.  

Com o adiamento da actividade, ainda 

sem data marcada, o Presidente da Mesa 

da Assembleia espera com esperança a 

recepção de pedidos de candidatura ao 

cargo maior da juventude, para assim 

suprir o grande vazio deixado pelo então 

líder da juventude irmão Beirão, de modo 

a acalmar os ânimos dos jovens anglica-

nos. De acordo com a juventude presente 

na Paróquia de S. Estêvão, concordou-se 

em adiar a Assembleia Geral para o mês 

de Junho e a mesma terá lugar no mesmo 

local.   
                                             Por: António Soares 
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A Paróquia de S. José da Igreja 
Anglicana em Angola realizou um 

Culto festivo no passado Domin-

go, dia 4 de Maio, alusivo ao 30º 

aniversário da mesma Paróquia, 

que culminou com a celebração 

Eucarística da “ Super oferta espe-

cial” em apoio à construção do 

novo templo do Senhor. 

A celebração contou com a pre-

sença de todos os membros da 

paróquia e entidades religiosas 

tais como, a Sua Reverendíssima 

Bispo Dom André Soares (quem 

presidiu o culto), a Secretária 

Geral do CICA, Reverenda Deo-

linda Dorcas Teca e a surpresa 

que todos os membros mais 

aguardavam, a cantora gospel 

conhecida como irmã Sofia, cuja 

presença foi motivo de muita ale-

gria por parte dos fiéis de S. José, 

mas que infelizmente não chegou 

aactuar, pois as aparelhagens não 

apresentavam condições favorá-

veis para tal. 

É de realçar que para além destes 

convidados, foram ainda convida-

dos várias entidades colectivas e 

individuais que não comparece-

ram pela má condições climatéri-

cas não compareceram  uma vez que naquela 

mesma manhã se abateu uma grande chuva 

em quase toda a parte da Província de Luan-

da.    

Durante o culto festivo, a Comissão de 

Construção da Paróquia de S. José fez a 

apresentação do arquitetónica do projecto e 

segundo o irmão Júnior, membro da mesma 

comissão, a futura capela poderá albergar 

um total de 1500 pessoas e a mesma terá um 

1º andar, com sala de reuniões, gabinete pas-

toral e secretaria. Mas para isso, os membros 

de S. José deverão meter as mãos nos bol-

sos, pois o projecto está orçado num valor de 

311.000 USD sem a incluir o mobiliário. 

A primeira fase da Super oferta especial já 

foi concluída e considera-se positiva, pois o 

povo ultrapassou as expectativas, ofertando 

da melhor forma em apoio ao grande projec-

to desta paróquia. Dentre muitos, o pároco 

de S. José, dando o seu exemplo como líder, 

disponibilizou-se em oferecer uma carada de 

areia e aproveitou o momento para fazer 

uma petição ao Bispo Dom André Soares, a 

fim de que a Diocese possa ajudar neste pro-

jecto da paróquia.  

Para os visitantes que lá estiveram, tiveram a 

oportunidade de ler o pequeno historial de S. 

José que estava no verso do programa do 

culto e segundo o mesmo, esta paróquia foi  

fundada em Maio de 1948, por alguns 

membros da Paróquia de Santo Estêvão 

que residiam no bairro Rocha Pinto. São as 

irmãs Muando Florinda Rodrigues e Mone-

za Ernesto, as quais criaram naquela altura 

um centro de oração para os membros que 

residiam no mesmo bairro.  

Após a construção de uma capela de cha-

pas, em 1985, o Venerável Alexandre Luís 

Domingos preside a um culto oficial de 

abertura da classe da Corimba, como era 

chamado na presença de todos os pastores 

de Luanda. Em 1991, o Bispo Dom Diniz 

Sengulane ao visitar a congregação bapti-

zou-a com o nome de São José.  

É de lembrar que desde a fundação de S. 

José, já foi dirigido pelos pastores Laurin-

do Gomes, Kiaku Eduardo Avelino, Filipe 

Alberto Ximuto, Kiaku Mbanzila Mvumbi 

e agora pelo Venerável Simão Adolfo. Para 

além destes, já passaram também, mas 

como pastores auxiliares, João Fernando 

Lombo, João Miguel Fundo, o Subdiácono 

Razão Augusto, André Nsimba Carmona e 

actualmente a reverenda Maria Domingos.  

 

Por: António Soares 

MEMBROS DE S. JOSÉ APOSTAM NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAPELA 

A Paróquia de S. José vive um 

momento de muita dor e consternação, 

com o passamento físico da menina 

Emília, uma filha amada e muito queri-

da por todos os membros desta paró-

quia. Emília acabou por deixar o mun-

do dos vivos na manhã de quinta-feira, 

dia 29 de Maio do ano em curso, no 

Hospital Geral do Prenda, vítima de 

doença.  

Foi com muita dor e tristeza que o 

povo de S. José, principalmente as 

crianças e as pessoas mais chegadas a 

ela, receberam a informação do seu 

passamento físico, tudo porque era 

algo difícil de se acreditar, uma vez 

que ela representava a alegria no seio 

destes meninos e jovens e por ter acon-

tecido de uma forma repentina.        

 O acto fúnebre do passamento físico de Emília teve 

lugar na Paróquia de S. José, no passado sábado, dia 30 

de Maio, pelas 9:00 horas, celebrado pelos Pastores da 

mesma Paróquia e estiveram presentes nesta cerimónia, 

todo o povo de S. José, desde os mais pequenos até ao 

mais idoso, bem como os familiares e amigos, tendo 

sido o corpo mais tarde transportado para o cemitério 

do Camama em Luanda. 

 Emília começou por apresentar sintomas de doença no 

sábado dia 24 de Maio, queixando-se de uma forte dor 

de cabeça e que motivou de imediato a preocupação 

dos seus parentes que a levaram ao hospital… onde 

acabou por agravar e transferida urgentemente para o 

Hospital Geral do Prenda, onde ficou internada durante 

alguns dias e deu o fim à vida.  

Para o conhecimento de muitos, Emília foi uma menina 

que apesar da idade, já mostrava dedicação e empenho 

nos trabalhos do Senhor, razão pela qual deixou muita 

tristeza e saudades a este povo cristão. Com a idade que 

tinha já era acólita, vocalista principal do Grupo gospel 

Luz da vida, foi aluna da Escola Dominical e tendo 

mesmo participado no seminário de formação de pro-

fessores, faltando apenas a confirmação do pároco para 

o desempenho desta função. Frequentava a catequese 

com o desejo de ser confirmada e participar da Ceia do 

Senhor.  

 

A sua vida foi marcada pela forma como cati-

vava as pessoas através da sua alegria e atra-

vés de canções de louvores, pela sua dedica-

ção na Igreja e sua conduta exemplar.  

Uma luz que se apagou no S. José, uma flor 

que jamais será esquecida e apagada na 

memória de todos aqueles que a amavam e a 

viam crescendo. O testemunho positivo dado 

por todos os líderes dos grupos em que ela 

esteve envolvida, demonstra exactamente 

aquilo que ela foi durante o seu período de 

vida, uma criança muito especial. 

Com este momento de luto em que vive a 

Paróquia de S. José, a Direcção da Escola 

Dominical de S. José, decidiu adiar a festa das 

crianças alusivo ao dia 1 de Junho, passando 

para a primeira semana do mês de Julho.  

A toda a família e amigos de Emília, a Equipa 

do Jornal O Mensageiro endereça as suas con-

dolências e que a alma de Emília descanse em 

Paz e ressuscite em Glória.  

                                                                           

 

Por: António Soares 

FIÉIS DE S. JOSÉ CHORAM PELO PASSAMENTO FÍSICO DE EMÍLIA 
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Benguela - Sete primeiros casos de den-

gue foram notificados no decurso do 

mês de Maio, na província de Benguela, 

pelas autoridades sanitárias locais, sou-

be na (terça-feira) 27 de Maio a Angop 

de fontes sanitárias. 

De acordo com o chefe em exercício 

do departamento de Saúde Pública e 

Controlo de Endemias,  Marti -

nho Wimbo, que falava à Angop, quatro 

casos aconteceram no município de 

Benguela e dois no Lobito, dos quais 

um que se registou no município sede 

da província resultou em óbito. 

A Angop apurou por outro lado do 

coordenador municipal da saúde públi-

ca e controlo de endemias do Cubal, 

Adriano Cambali que outrocaso foi 

registado naquela unidade sanitária, 

cuja paciente é uma jovem de 25 anos, 

que compareceu aos serviços de  saúde 

com sintomas idênticos ao de paludismo e 

foi detectado dengue depois de exames 

laboratoriais. 

Martinho Wimbo garantiu que está em 

alerta a vigilância epidemiológica em toda 

a província para notificar casos ou suspei-

tas da doença e já foram distribuídos tes-

tes para os dez municípios da província 

para qualquer caso suspeita. 

“Nós notificamos os primeiros quatro 

casos no município do Lobito, no dia 2 de 

Maio. Infelizmente tivemos um óbito esta 

segunda-feira. Antes disso, reunimos os 

técnicos de vigilância epidemiológica e os 

d e  l a b o r a t ó r i o s  m u n i c i p a i s 

para diagnosticarem e notificarem casos 

de dengue”, informou. 

O especialista de saúde pública explicou 

que os sinais e sintomas da doença são 

idênticos aos da malária, os doentes têm  

febre alta, dores de cabeça e nas costas. 

Entretanto aconselhou o uso de mosqui-

teiro e manter o saneamento do meio, 

bem como evitar charcos ou águas 

estagnadas por muito tempo. 

Face a este quadro e por forma a se por 

cobro a proliferação da doença, os ser-

viços de saúde  do Cubal, através dos 

órgãos que superintendem o controlo de 

endemias, realizam uma campanha de 

fumigação da zona urbana e peri-

urbana, de forma contínua. 

A dengue é uma doença tropi-

cal classificada como uma virose, ou 

seja, uma enfermidade causada por 

vírus que é transmitido para uma pessoa 

saudável através da picada da fêmea 

contaminada do mosquito Aedes 

Aegypti. 

 

Fonte: Angop 

Cuito - O representante oficial da 

OMS no Bié, Nunes Mizé, admitiu na 

terça-feira, 27 de Maio a existência de 

surto epidemiológico de sarampo nes-

ta província. 

Manifestando a sua preocupação pela 

doença, Nunes Mizé sublinhou que 

nas últimas semanas as autoridades 

sanitárias do Bié registaram mais de 

70 casos, levando-o a considerar que 

se está perante um surto epidemiológi- 

 

co de sarampo.  

Desde janeiro a presente data, assina-

lou,  foram notificados mais de 700 

novos casos que resultaram em 11 

mortes, a maioria  registada nas últi-

mas semanas, nos municípios do Cui-

to, Chitembo, Chinguar, Nhârea, 

Camacupa e Catabola.  

O representante da OMS no Bié con-

siderou relevante a atitude do Depar- 

. 

tamento de Saúde Pública e Con-

trolo de Endemias em realizar cam-

panhas de vacinação  nas localida-

des mais afectadas. 

O sarampo é uma doença viral con-

tagiosa e 'altamente perigosa', que 

ataca principalmente as crianças 

 

 

 
                                                                                                                

Fonte: Angop  

OMS DIZ QUE EXISTE SURTO EPIDEMIOLÓGICO DE SARAMPO NO BIÉ 

SABIAS QUE…o AlHo É Um ElImInAdor dE PArASITAS InTESTInAIS? 

O alho é usado para problemas da pele, comichão, candidíase, dor do ouvido, febre, tosse, náuseas, flatulência (gases), diarreia. Uma 

bebida feita com alho pode muitas vezes ajudar a eliminar os parasitas intestinais, conhecidos como oxiúros (vermes em linha). 

Deve-se sempre consumir perto das refeições para não criar problemas do estômago. 

Preparação e dose: verme em linha ou diarreia 

1. cortar fininho, ou esmagar, 4 dentes de alho e misturar com um copo de líquido ( água, sumo ou leite) ou ainda, misturar 1 a 3 dentes 

de alhos com 1 copo de água, ferver num mínimo de 10 minutos num recipiente tapado. Deixar arrefecer.  

Para os oxiúros ( verme em linha) - beber 1 copo por dia durante 3 semanas. 

Para a diarreia - beber 1 copo de 2 em 2 horas até a diarreia passar, continuando a comer e a beber outros líquidos.  

Tosse: esmagar 9 dentes de alho, acrescentar o sumo de 1 limão e 1 ou 2 colheres sopa de mel.  

Para crianças– 1 colher de chá desta mistura, 3 vezes por dia; para adultos - 1 colher de sopa, 3 vezes por dia. 

Obs: Para bebés com menos de 1 ano, usar açucar em vez de mel.  

Problemas da pele, comichão e candidíase:  

Descascar e lavar bem 1 a 3 dentes de alho e pilar. 

Aplicar na zona afectada 2 vezes por dia. Se depois de uma semana o problema não passar, encaminhar para unidade sanitária mais 

próxima. 

Fonte: ONDE NÃO HÁ MÉDICO, Edição 2009 
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ESTUDO DAS 5 MARCAS DA COMUNHÃO ANGLICANA

(Continuação) 

 
MISSÃO COMO DIACONIA: O COMPROMISSO SOCIAL DA IGREJA 

 
Do Grego Διακονία (diakonia), entendemos por diakonia ou diaconia  “ a maneira como os cristãos comprometem-se, em 

seguir Cristo, e  uns  aos outros no serviço, e todos juntos para atender às necessidades da humanidade e de toda criação 

"().  

Na pespectiva desta reflexão, a diaconia pode ser compreendida como "todas as obras de caridade cumpridas em volta do 

evangelho, incluindo todas as ações tomadas para reformar as estruturas sociais que desprezam as legítimas aspirações do 

povo e geram as injustiças na sociedade”(). A Diaconia não se refere apenas às obras de caridade, mas também à luta con-

tra as situações e as estruturas sociais que retrogradam e manipulam os seres humanos, a fim de que se torne evidente a 

esperança do Reino prometido, à base de um testemunho que deve permanecer à luz de Cristo. 

 

É certo que o compromisso social da Igreja tem uma dimensão social e política. Mas a questão de saber se a Igreja deve 

engajar-se ou abster-se da política nunca fez a unanimidade entre conservadores e liberais. No sentido largo, a política tem 

a ver com a vida dentro duma cidade (polis) e as responsabilidades dos cidadãos (Polites). A política abrange todos os 

aspectos da vida da sociedade humana. No sentido restrito, a política é a ciência da governação que visa a elaboração de 

directrizes sociais específicas, a fim de que se inscreva em lei " (torna a lei).  

 

É óbvio que Jesus não fez a política no sentido restrito durante o seu ministério terrestre, pois nao elaborou qualquer pro-

grama de natureza legislativa. No entanto," no sentido largo (amplo) do termo, o ministério de Jesus teve uma dimensão 

política [ ...] . Ele ofereceu algo diferente do status. Viram nele uma ameaça contra César e foi acusado de sedução " ().  

 

Todavia, temos que saber que a soberania de Deus estende-se no universo inteiro e em todos sectores da vida ou da exis-

tência humana. Nenhuma vertente da vida humana ou do universo escapa na soberania de Jesus. A política nao é um cam-

po reservado só a uma categoria de pessoas que se dizem especialistas.  

 

MISSÃO NA COMUNHÃO ANGLICANA:  

 

Nesta parte, vamos analisar a concepção que tem a Comunhão Anglicana sobre a missão. Para tratar esse tema, além dos 

livros que falam do assunto, entramos em contacto com a sede da Comunhão anglicana, lemos as resoluções e as declara-

ções dos Bispos, resultados de difrentes sessões da Conferência de Lambeth, que é um lugar privilegiado de encontro dos 

Bispos sobre a missão.  A Conferência de Lambeth de 2008, que teve como o lema "Equipar Bispos para a missão e forta-

lecer a identidade anglicana” , concedeu-nos uma contribuição importante sobre este assunto, na medida em que, para além 

das questões relacionadas com a evangelização, os bispos focalisaram mais a sua reflexão sobre as questões sociais no 

contexto dos países em desenvolvimento à luz dos Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento. Entre as diversas 

concepções da Comunhão Anglicana sobre a missão, aqui está umas delas:  

 

Missão: é a acção total de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo para criar, redimir, santificar para o bem do mundo 

inteiro. Evangelismo é dar voz à verdade de Cristo como Senhor de todos os povos. Estes dois conceitos são por vezes 

agrupados sob o termo evangelização, a orientação de toda a sociedade para as exigências do Evangelho, evangelium, mas 

no pensamento Anglicano, a distinção tende a ser mantida, a fim de colocar o ênfase na resposta pessoal de fé gerada pelo 

anúncio da salvação pessoal recebida em Cristo "(). 
No seu esforço de reflectir sobre as tarefas missionárias da Igreja, a Comunhão Anglicana atribuiu, usar a sua expressão, com cinco 

marcas à missão: "Anunciar a Boa Nova do Reino de Deus; Ensinar, baptizar e nutrir novos crentes; Responder às necessidades huma-

nas através de um serviço de amor; procurar transformar as estruturas injustas da sociedade; e se esforçar em preservar a integridade da 

criação, sustentar e renovar a vida da terra "(). 

 

Vamos nos concentrar nas linhas seguintes sobre as Cinco Marcas da Missão, evocadas e implementadas pela Comunhão 

Anglicana. Elas orientam os nossos pensamentos e a nossa análise quanto à concepção da Comunhão Anglicana sobre a 

missão. Elas têm sido sujeito de numerosas publicações, incluindo a Missão no Século 21: Explorando as cinco marcas da 

Missão Global, obra publicada em duas edições, a última das quais data de 2010. 

 
Continua na próxima edição 

                                                                                                                                                                               
Por: Revd. Mansita Sangi 



  

 

J O R N A L  O  M E N S A G E I R O  

 

  D E S T A Q U E S . . .  

 
  “A PERSONALIDA EMÍLIA… “A MENINA QUE ENCANTOU O S. JOSÉ… ” 

UM EXEMPLO A SEGUIR... 

P Á G I N A  4  

Aos 10 de Março de 1998 

na província de Luanda, 

município da Maianga, o 

casal Pinto Gomes e 

Maria de Fátima trouxe-

ram ao mundo pela graça 

de Deus uma menina a 

qual nomearam de Emília 

Gonçalves Gomes 

(Mimi), carinhosamente 

chamada por todos. Com 

15 anos de idade Fre-

quentava a 8ª classe no 

colégion Luisa Anda Luz. 

Emília nasceu de uma 

mãe cristã e foi baptizada 

na paróquia de S. José aos 

28 de Dezembro de 2005 

e esteve desde 2013 a fre-

quentar a catequese na 

turma C do professor 

Santos Estevão, esperan-

do assim a confirmação 

das mãos do Bispo da 

Diocese. 

Para além do seu nome 

estar inscrito no grupo de 

catequese,  

a nossa querida irmã também fazia 

parte de outros vários grupos como:  

- Desde a sua infância foi sempre 

uma aluna activa da escola domini-

cal, onde ela começou a mostrar os 

talentos ou dons que Deus Pai a con-

cedeu e ainda assim, há poucos 

meses ela chegou a participar na for-

mação de novos professores para a 

Escola Dominical, faltando apenas a 

confirmação do pastor para o início 

do trabalho. 

- Emília é Acólita da paróquia de S. 

Jose desde 2013 ( digo é Acólita e 

não era Acólita, pois nós  os Acólitos 

e Leitores temos um lema que díz 

assim “Acólito e Leitor ontem, hoje e 

para todo sempre, vamos morrer e 

ressuscitar nesta vida”. 

Emília também fazia parte do grupo 

de coreografia, criado recentemente 

na nossa paróquia. 

- E por último, mas não menos 

importante, onde ela mais se destaca-

va e onde muitos a conheceram foi 

no Grupo gospel “LUZ DA VIDA”, 

onde ela era a vocalista principal do 

grupo. Pelo talento musical que pos-

suía, pela linda voz, pela forma como 

ela se apresentava no palco, a manei-

ra como ela encarava o povo, como 

se fosse uma cantora profissional, 

deu-nos a esperança de que na Igreja 

Anglicana também surgiria uma can-

tora gospel ao nível da irmã Sofia ou 

Joly. 

- Ao perguntarmos aos seus pais e à 

sua Avó sobre como era a Mimi em 

casa, as respostas foram unânimes,  

“era uma grande bênção no seio 

da família, era uma grande dona 

de casa, uma grande companhei-

ra, obediente e muito humilde.  

E ao perguntarmos à pessoa que 

durante muitos anos trabalhou 

com ela na Escola Dominical, 

Catequese e no grupo LUZ DA 

VIDA (Irmão e Professor Santos 

Estevão), ele emocionou-se e sem 

força de conter as lágrimas disse 

que: 

“Trabalhar com uma pessoa como 

a Emília foi uma grande benção, 

ela  foi maravilhosa pela forma 

rápida como captava o que eu 

ensinava, foi uma menina muito 

inteligente e sobretudo muito 

humílde e tinha vários talentos, 

uma pessoa assim é insubstituível 

“. 

A irmã foi e será sempre admira-

da por todos nós que a conhece-

mos, pela sua entrega nos traba-

lhos de todos os grupos em que 

fazia parte, apesar da sua tenra 

idade, é um verdadeiro exemplo a 

seguir. 

Dizer que, poderíamos escrever 

200 páginas ou mais descrevendo 

a vida  da nossa querida irmã que 

na passada quinta feira, dia 

29/05/2014 acabou por ser cha-

mada pelo Senhor que a deu a 

vida a fim de deixar este mundo 

cheio de pecado e maldade, para 

que possa, junto de Deus Pai, 

contemplar um mundo e uma vida 

melhor. 

                                                                                        

Por: Manu Soares  

M I M I  V E S T I D A  D E  

B R A N C O  



  

 

P Á G I N A  5
E S T U D O  B Í B L I C O . . .    

Estudo Bíblico 

LUCAS 9: 57-62  

Tema: QUEM OLHA PARA ATRÁS NÃO É DIGNO DO REINO DOS CÉUS  

 

 

Amados Saúdo-vos com a paz do Senhor. Amém!  

 

A lição fala-nos que três homens se prontificaram em seguir Jesus, acredito que eles ouviam a fama de Jesus atra-

vés de seus feitos, a alegria e a união que os discípulos nutriam despertou um interesse de seguir também a Jesus; 

surpreende-me que Jesus não aprovou nenhum deles, talvez não soubessem o que estavam a pedir ou ainda não 

estivessem preparados para tal, a emoção tomou conta deles, e seguir Jesus por emoção é como seguir um cami-

nho longo e desistir logo no meio.  

 

Vamos falar sobre o pedido do 3º homem, ele achava-se tão apto para seguir a Jesus, mas queria ainda voltar para 

se despedir dos seus familiares, amigos, suas coisas que muito amava, mas Jesus o advertiu dizendo que quem 

quisesse segui-Lo teria que romper o seu passado, sua história e tudo aquilo que ama, pois constitui um empecilho 

na caminhada cristã. Não olhar para atrás é um requisito para quem quer seguir Jesus e um pecado para quem já 

está segui-Lo. Olhar ou voltar para atrás é voltar a ser o que éramos antes; Deus ao salvar a família de Ló lhes 

ordenou que não olhassem para atrás, mas sua mulher olhou e tornou-se uma pedra de sal... O q está a nossa atrás 

esconde muita coisa, sobretudo os pecados da carne, aquilo que o mundo gosta, por isso que Jesus adverte para 

não olharmos.  

 

Os discípulos nunca olhavam para atrás, eles jamais voltavam a fazer o que faziam antes; hoje a cena é bem dife-

rente, vemos pessoas na igreja que dizem ser seguidores de Jesus que ainda olham para atrás, praticam aquilo que 

praticavam no mundo, adultério, fofoquice, mentiras, invejas, roubos, homicídios, 

etc, etc.  

 

O homem da nossa lição disse a Jesus que queria voltar para se despedir, enquanto 

as pessoas de hoje querem voltar, mas não para se despedir. Muita gente diz que 

seguir Jesus é difícil antes pelo contrário, é bom e fácil, nós é que fazemo-lo pare-

cer difícil, só precisamos não olhar para atrás, nem para a direita e nem para 

esquerda, somente em frente. (Prov 4.27)  

 

Será que o irmão está pronto para seguir Jesus ou continua ainda olhando atrás? Se o irmão já olhou atrás, não se 

desanime, peça perdão pois ainda pode se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. 

Nós nascemos para seguir Jesus e não para ficarmos olhar atrás. Faça uma boa caminhada com Jesus, mas não 

fique olhando para atrás ao longo do caminho, pois quem assim o faz, não está apto para seguir Jesus.  

 

Que Deus seja digno de abençoar estas palavras e guarde nos nossos corações e mentes em nome de Jesus. 

Amém!  

 

 

Elaborado por:  Jackson Teca 



  

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P Á G I N A  6A N Ú N C I O S  E  COMUN ICADOS…  
DIRECÇÃO NACIONAL DA 

JUVENTUDE 

 

A toda a juventude da Igreja 

Anglicana em Angola, está mar-

cada finalmente a data Assem-

bleia Geral da Juventude, que 

terá lugar no dia 29 de Junho de 

2014 na Paróquia de S. Estêvão. 

Espera-se pela participação e 

colaboração de todos os jovens 

anglicanos, para que tudo decor-

ra conforme foi planificado. 
 

 

ANUNCIE, COMUNIQUE E PUBLIQUE JÁ A SUA ACTIVIDADE, LIGANDO PARA: 929626161; 943709791;935579709 OU ENVIE UMA MESAGEM 

PARA: g8anglicana@hotmail.com.  
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CARTA PASTORAL 
 
Amados povo da Diocese, Paz e Bem!  

Agradecimentos. 

Em Janeiro de 2014, o povo reuniu-se na mesma mesa, através do Sínodo Diocesano que ocor-

reu em S. Barnabé na Província de Benguela de 22 a 26 de Janeiro deste. Entre outras questões 

abordadas, os participantes ao Sínodo apoiaram as ideias constantes no Plano Estratégico 2014-

2018 com maior realce à participação de todo o povo no fundo diocesano. Pondo fim o sistema 

anterior que vinha vigorando. 
 Este novo sistema dá maior possibilidades às Igrejas locais, para permitir que os trabalhos 

cresçam rápido através das ofertas dominicais, dízimos, acção de graças e outras, dando para o 

Secretariado Diocesano o segundo domingo de Maio e o segundo domingo de Novembro dan-

do a oferta de 500kz cada, em família. 
E o no dia 17 de Maio a Comissão Permanente esteve reunida para avaliar os ganhos da primei-

ra recolha, por isso vimos para exprimir a nossa gratidão a todos aqueles que contribuíram e 

aqueles que ainda irão contribuir. Também constatámos, segundo alguns relatos, que muitas 

famílias ainda não tinham exercido o seu direito de contribuir; assim, o prazo foi alargado até 
o dia 8 de Junho, Domingo de Pentecoste.  
    Em anexo encontre o relatório do DAF para a vossa apreciação.  

 

Que Deus continue vos abençoar ricamente. 
 

Gabinete do Bispo em Luanda, aos 28 de Maio de 2014 

DIRECÇÃO DISTRITAL DA ESCOLA DOMINICAL 
 

A Direcção da Escola Dominical do Distrito de Luanda Sul realizará no próximo dia 

14 de Junho, um Culto com todas as direcções paroquias da Escola Dominical junta-

mente com todas as crianças alusivo ao Dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança. A 

cerimónia festiva terá lugar na Paróquia de S. Estêvão.   

  
ACÓLITOS E LEITORES 

 

Os Direcção dos Acólitos e Leitores dos distritos Norte e Sul vem por meio desta 

comunicar a todos os seus membros que a actividade que se avizinhava para o dia 14 

de Junho, na casa Episcopal, será adiada para uma data a anunciar. 
 

CASAMENTO À VISTA 
 

Comunica-se ao povo de Deus que o irmão Jackson Lunda Manuel Teca e a irmã Júlia 

António Bengue, apresentaram-se ao povo de S. José, anunciando a data do seu casa-

mento que está agendado para o dia 26 de Julho do ano em curso. O Pastor da paró-

quia, o Ven. Simão Adolfo, pediu ao povo, no sentido de orarem para os mesmos. 

Caso alguém conheça uma causa de justo impedimento que se pronuncie antes da data 

anunciada.   


