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Zada, dando, deste modo, uma nova imagem à 

Paróquia em particular, e à própria Igreja em 

geral, uma vez que as estruturas das igrejas 

actuas em Angola também tem sido um ponto 

forte e fulcral na evangelização de novos mem-

bros, pois como se diz na gíria “ melhor do que 

as palavras são as imagens”. Por isso, a necessi-

dade da mudança das estruturas das Paróquias 

Anglicanas em Angola é um aspecto a ter em 

conta, já que a Igreja evolui de acordo à socie-

dade em que está inserida. É neste sentido que 

os membros da Paróquia de S. José tomaram a 

importante decisão de transformar positivamen-

te a estrutura da actual capela, seguindo o 

exemplo da Paróquia de S. Estêvão, bem como 

o progresso da sociedade angolana, já que tem 

se observado que muitas igrejas, inclusive as 

mais novas, apresentam estruturas muito mais 

modernas em relação a muitas igrejas que já 

têm uma existência longa, inclusive a Igreja 

Anglicana em Angola. 

De agora em diante, “ mãos à obra, para frente é 

o caminho”, é esse o “slogan” que vai nortear o 

povo de S. José a se empenhar para se erguer       

A Sua Reverendíssima Bispo 

Dom André Soares, a pedido da 

Paróquia de S. José, fez o lança-

mento da nova e futura capela de 

S. José, no dia 10 de Maio de 

2015. O acto foi realizado num 

momento em que o Bispo da 

Diocese de Angola celebra o seu 

59º aniversário, cujo culto festivo 

teve lugar na Paróquia de S. José 

Estiveram presentes neste culto 

festivo o Delegado Episcopal do 

Distrito de Luanda Sul e Pároco 

de S. José, Venerável Simão 

Adolfo, a Reverenda Maria 

Domingos, Pároco Assistente, o 

Secretário Diocesano Mansita 

Sangi e o povo em geral. 

A Paróquia de S. José marca 

assim mais um passo, cuja finali-

dade é a construção de uma cape-

la mais espaçosa e mais moderni- 

que tem participado. “A juventude 

Anglicana Poderá contar comigo! O que 

aconteceu aqui não contava, o povo a 

vibrar, a dançar, a juventude a louvar, a 

juventude é o futuro da nossa nação, 

mas para que haja um bom futuro, deve-

mos preparar o presente. Eu vejo que a 

juventude Anglicana tem um futuro que 

nem sei como dizer, porque tem uma 

grande energia; a nossa juventude ango-

lana tem caído no erro seguindo as coi-

sas que não tem a ver com a vida cristã, 

mas vendo este sábado a juventude 

Anglicana, deixando as suas casas para 

puderem ouvir a mensagem e apoiar, é 

de facto uma juventude que promete no 

futuro.” disse ela, de forma alegre.    

É de realçar que a presença da irmã Joly nes-

se grande culto foi com um objectivo seme-

lhante a todos quanto lá estiveram, doar fun-

dos em apoio aos irmãos de Lobito que per-

deram todos os seus bens materiais, alguns 

mesmos acabaram por perder seus parentes 

mais próximos.   

A cantora gospel deixou ainda uma mensa-

gem de conforto às famílias afectadas: “ 

estamos convosco em orações, porque sei 

que sempre há um homem que nem o teu 

pai, nem o meu pai pode consolar, mas há 

um homem que sara as feridas cujo nome é 

Jesus Cristo o qual morreu na cruz para nos 

salvar. E nós vamos continuar orando para 

que o Senhor sare as feridas que foram pro-

vocadas pelos danos da chuva”    

                                                                                              

Por:  António Soares  

a nova capela. 
É de recordar que A Paróquia de S. 

José 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 

Moneza 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 chapas, em 1985, o Venerável 

Alexandre Luís Domingos presidiu 

o 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 con-

gregação baptizou-a com o nome 

de São José. 

 
 

  Por: António Soares 

recentemente um encontro com a Juventude já no final do mês e 

este problema das cheias do Lobito vai servir para nos despertar e 

estarmos sempre prontos em qualquer momento. Por isso o que “ 

O JORNAL” disse é bem válido e nós também aceitamos, porque 

são boas opiniões e boas visões que devemos pegar e levar em 

encontros de forma que seja qual e seja o momento que aconteça 

nós estejamos preparados e com este sinal, mostrou-nos que afinal 

de contas temos força para actuar nos momentos súbitos.  

Tendo em conta os acontecimentos trágicos ocorridos no ano em curso na Pro-

víncia de Benguela, a Equipa do Jornal O Mensageiro aproveitou o momento 

para expor ao líder máximo da Juventude Anglicana em Angola, irmão Osvaldo  

Ferreira, a ideia de se criar uma “ Associação beneficente da Igreja Anglicana 

em Angola” com a finalidade de corresponder às necessidades das populações 

em situações imprevisíveis, proposta esta que foi recebida com agrado por parte 

do Secretário Executivo da Juventude Anglicana em Angola. “ Penso que a 

visão que o Jornal tem é uma visão benéfica e bem-vinda e também nós teremos  

Numa entrevista exclusiva aao 

Jornal o Mensageiro, a grande 

cantora angolana de música 

gospel, Joly Macanda, ou sim-

plesmente “ irmã Joly) teceu 

rasgados elogios à juventude 

Anglicana em Angola, pelo 

grande gesto de amor ao próxi-

mo que tem sido demostrado 

pelos jovens, especialmente na 

culto de solidariedade ao povo 

de Lobito e, por outro lado, 

segundo a mesma, pela energia 

positiva que esta juventude 

tem demostrado nas activida-

des juvenis ou diocesanas em  
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VEM AÍ O NOVO ÁLBUM DO MÚSICO ANGLICANO GUERRA MANUEL 

 
Para quem esperou por tanto tempo para ver o álbum do grande cantor da música gospel, irmão Guerra 

Manuel, eis que este momento chegou  e já há razão para sorrir, pois o sonho de lançar um álbum no mercado 

se concretizará brevemente. 
Numa entrevista concedida ao Jornal O Mensageiro,  o músico gospel afirmou que todo o trabalho necessário 

para o lançamento da primeira obra discográfica no mercado da música gospel já foi concretizado, restando 

apenas esperar pela chegada dos cds, para que o povo de Deus tenha em mão um dos álbuns mais esperado 
desde sempre.  

O primeiro álbum da carreira a solo do músico anglicano contará com 12 faixas musicais e perspectiva-se o 
tempo máximo  para a venda dos cds, até o mês de Agosto. 

ANEDOTAS 

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

cial “H”.     

   

A FEIA E O BEBADO 

 

Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado 

de uma moça e disse: - Mas como tu é feia, tu é a 

coisa mais horrível que eu já vi!! - A moça olha 

para ele e responde: - E tu seu bêbado nojento!!! 

E o bêbado imediatamente responde: - É, mas 

amanhã eu estou curado!!  
 

A GORDA 

O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi 

tomar satisfação: Por que a senhora bateu no meu 

filho? Ele foi mal-educado, e me chamou de gor-

da. E a senhora acha que vai emagrecer batendo 

nele?  

MENTIROSO 

Mamãe, mamãe... na escola me chamaram de 

mentiroso. Cale-se que você nem vai à escola 

ainda...  

MARIDO FIEL! 

 

Conversa de casados: Querido, o que você prefere? Uma 

mulher bonita ou uma mulher inteligente? Nem uma, nem 

outra. Você sabe que eu só gosto de você.  

 

SEMPRE ATRASADO 

 

A mulher comenta com o marido: Querido, hoje o relógio 

caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da 

mamãe... Maldito relógio. Sempre atrasado...  
 

O BURRO EM PÉ! 

Irritado com seus alunos, o professor lançou um desafio. - 

Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo 

mundo continuou sentado. Alguns minutos depois, Joãozinho 

se levanta. - Quer dizer que você se julga burro? - Perguntou 

o professor,indignado. - Bem, para dizer a verdade, não! Mas 

fiquei com pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho!!!  

ADIVINHAS   ´ 

1- Que cidade é "olfacto de cão”? 

 

2- O que é que anda com os pés na cabeça? 

 

3- O que é que cai de pé e corre deitado? 

 

4- Qual é a coisa, qual é ela, que quanto mais se olha, menos se vê? 

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”. 

         Instruídos 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:Faro,  2ª R:O piolho; 3ª R:Gotas de chuva; 4ª R: O sol 

Fiéis da seita A Luz do Mundo dizem ter ficado ali-

viados depois de verem o seu líder José Julino Kalu-

peteca na Televisão Pública de Angola (TPA) a con-

firmar que está bem de saúde. Entretanto, muitos 

deles continuam escondidos nas matas por temerem 

represálias por parte das autoridades angolanas, que 

lhes proibiram de se reunirem.“Pelo menos já sabe-

mos como está e onde está, por isso estamos mais 

tranquilos, porque as portas estavam fechadas”, disse 

à VOA, um seguidor de Kalupeteka que pediu o ano-

nimato por medo de represálias. A nossa fonte vai 

mais longe e diz que agora são proibidos de cantar ou 

mesmo visitar fiéis em suas casas. “Apenas posso 

orar sozinho, não podemos visitar um irmão que esti-

ver em dificuldade”, continua a mesma fonte.  

FIÉIS DA SEITA A LUZ DO MUNDO DIZEM SENTIR-SE ALIVIADOS 

 Em relação ao paradeiro do filho de José Julino Kalupeteca, convi-

dado da edição da passada sexta-feira, 1 de Maio, do programa 

Angola Fala Só, da VOA, afirmou desconhecer o seu paradeiro: 

“Depois de dar a entrevista na vossa rádio, ele sofreu ameaças e 

saiu daqui onde nós estamos”, denunciou o seguidor de José Julino 

Kalutepeka. Recorde-se que o filho do líder A Luz do Mundo solici-

tou, aqui na VOA, a intervenção dos Estados Unidos e das Nações 

Unidas para ajudar a encontrar os seguidores da seita que ainda 

estão vivos nas matas do Huambo.  A 16 de Abril, oito polícias 

morreram em confrontos com seguidores da seita A Luz do Mundo 

no monte Sumi, no Huambo, depois de outro agente policial ter 

falecido no dia anterior no município da Caala, em Benguela. 

Segundo as autoridades, 13 civis resultaram mortos no confronto, 

mas a Unita denunciou a morte de 700 pessoas e a Casa-CE, consi-

derou ter havido uma chacina no local.                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                FONTE: VoaPortuguês 

Deus os abençoou e lhes 

disse: "Sejam férteis e multi-

pliquem-se! Encham e sub-

juguem a terra! Dominem 

sobre os peixes do mar, 

sobre as aves do céu e sobre 

todos os animais que se 

movem pela terra". Gênesis 

1:28 

 

Por essa razão, o homem 

deixará pai e mãe e se unirá 

à sua mulher, e eles se torna-

rão uma só carne. 

Gênesis 2:24 

 

"Honra teu pai e tua mãe, a 

fim de que tenhas vida longa 

na terra que o Senhor, o teu 

Deus, te dá. Êxodo 20:12 

 

Se, porém, não agrada a 

vocês servir ao Senhor, esco

lham hoje a quem irão ser-

vir, se aos deuses que os 

seus antepassados serviram 

além do Eufrates, ou aos 

deuses dos amorreus, em 

cuja terra vocês estão viven-

do. Mas eu e a minha família 

serviremos ao Senhor". 

Josué 24:15 

 

Mas o amor leal do Senhor, 

o seu amor eterno, está com 

os que o temem e a sua justi-

ça com os filhos os seus 

filhos, com os que guardam 

a sua aliança e se lembram 

de obedecer aos seus precei-

tos. Salmos 103:17-18 

 

Os filhos são herança do 

Senhor, uma recompensa 

que ele dá. Como flechas nas 

mãos do guerreiro são os 

filhos nascidos na juventude. 

Como é feliz o homem que 

tem a sua aljava cheia deles! 

Não será humilhado quando 

enfrentar seus inimigos no 

tribunal. Salmos 127:3-5 

 

Quem causa problemas à sua 

família herdará somente 

vento; o insensato será servo 

do sábio. Provérbios 11:29 

 

O avarento põe sua família 

em apuros, mas quem repu-

dia o suborno viverá. Pro-

vérbios 15:27 

 

Desfrute a vida com a 

mulher a quem você ama, 

todos os dias desta vida sem 

sentido que Deus dá a você 

debaixo do sol; todos os seus 

dias sem sentido! Pois essa é 

a sua recompensa na vida 

pelo seu árduo trabalho 

debaixo do sol. Eclesiastes 

9:9 
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penitência e leitura dos Salmos, fez-

se a apresentação dos convidados 

pelo irmão Justino Rúben o qual foi o 

apresentador desta mesma actividade, 

e em seguida, a Directora Adjunta da 

Direcção Distrital da Juventude de 

Luanda Sul, irmã Marcelina Avelino 

tomou a palavra para breves conside-

rações,  e a mesma teceu rasgados 

elogios a toda a juventude Anglicana 

de Angola pelo bom trabalho e dedi-

cação que tem vindo a empenhar nos 

últimos anos para o crescimento da 

Juventude e da própria Igreja em 

geral, e de uma forma especial para-

benizou de modo geral a toda a 

juventude pelo 39º aniversário, e par-

ticularmente aos papás que outrora 

foram jovens, os quais fundaram esta 

juventude. Pelo facto de muitos deles 

já não se fazerem presente no mundo 

dos vivos, a Directora Adjunta pediu 

a todos os jovens presentes na capela 

de S. José, para que se  levantassem  

a fim de se guardar um minuto de si- 

o Venerável Simão Adolfo, o professor 

Gilberto Capitango (o palestrante do dia) 

e mamã Suzana Alexandre. 

De convidados não é tudo, para abrilhan-

tar o gala cultural, a Direcção da FEAA 

convidou os músicos: Guerra Manuel e a 

irmã Aliança Ferry, bem como os grupos 

corais III Milénio e o coro Perseverança, 

sem esquecer os grupos de dança: Graça 

Bendita e Nova Jerusalém. 

A actividade teve início às 10:00 como 

Hino de abertura intitulado “ Oh dia ale-

gre eu abracei”, seguido de uma oração 

pelo Venerável Simão Adolfo.  

A Gala cultural teve como tema: “ O 

resgate dos valores culturais”, palestrado 

pelo professor Gilberto Capitango. Um 

tema muito  bem pensado pela Direcção 

uma vez que é notório a perca dos 

valores culturais, principalmente na 

camada juvenil. 

O líder dos estudantes de Luanda Sul, 

irmão Nelson Sebastião, pediu a parti-

cipação activa dos estudantes nas acti-

vidades: “A mensagem que deixo a 

todos os estudantes é que adiram pri-

meiramente, aos feitos dos núcleos e 

que posteriormente também façam 

parte e que estejam activos em todas 

as actividades da Federação dos Estu-

dantes, porque a união faz a força e 

diz a Palavra que “onde há união Deus 

ordena a bênção”, disse ele. 

 

por: António Soares 

FICHA TÉCNICA :Director: Filipe Mutunda Castanheiro; Redacção Principal: António Soares; Fotografia: Mateus Conde; Notícias: António Soa-

res, Mateus Conde; Editor: António Soares Entrevista: Eduardo Tomás, António Soares, Mateus Conde Colaboradores: Bispo André Soares, Reveren-

do Simão Adolfo, Reverendo Mansita Sangi, Mateus Conde; Lazer: Mendes Soares;  Estudo Bíblico: Jackson Teca,  Liturgia: António Soares, Saúde: 

... Impressão: Manu Soares, António Soares; Anúncios: Mendes Soares; Juventude: Lando Janete, António Soares; Um exemplo a seguir: António 

Soares. 

 

lêncio em memória de todos os 

jovens que fundaram essa juventude 

que hoje comemora mais um ano de 

existência.  

O culto alusivo ao 39º aniversário da 

Juventude Anglicana de Angola teve 

como pregador o irmão Manu Soa-

res, o qual na sua exortação falou 

sobre o tema: “ Deus é a nossa refe-

rência”, levando os jovens a conhe-

cer algumas das principais caracterís-

tica de Deus (fidelidade, a Fé, a ora-

ção e o amor). 

No final do Culto, fez-se então o cor-

te do bolo alusivo ao 39º aniversário 

da Juventude, por intermédio da irmã 

Teresa Conde, a qual também com-

pletava mais uma risonha primavera 

no mesmo dia, isto é, 10 de Junho de 

2015. 

É de recordar que esta juventude foi 

fundada aos 10 de Junho de 1976. 

A Federação dos Estudantes Anglica-

nos do Distrito de Luanda Sul 

(FEAA-DLS) realizou uma gala cul-

tural no passado sábado, dia 20 de 

Junho de 2015, na Paróquia de S. 

José na qual contou com a presença 

de muitos estudantes Anglicanos do 

Distrito de Luanda Sul e não só, mas 

também provenientes do Distrito de 

Luanda Norte, os quais decidiram dar 

também o seu calor e apoio em prol 

da gala cultural, que abriu assim o 

plano de actividades da Direcção da 

Federação dos Estudantes do Distrito 

de Luanda Sul, liderado pelo Venerá-

vel Simão Adolfo.  

Estiveram presentes ainda nesta gala 

Sob o lema: “ Jovem desperta, tu que 

dormes e levanta-te” a Juventude da 

Igreja Anglicana em Angola comemo-

rou, com um culto festivo, o seu 39º ani-

versário, acto que teve lugar na Paró-

quia de S José, no dia 10 de Junho de 

2015 pelas 18:00. 

O Culto alusivo ao 39º aniversário da 

Juventude Anglicana contou com a pre-

sença do Delegado Episcopal do Distri-

to de Luanda Sul, Venerável Simão 

Adolfo e a participação dos jovens pro-

venientes das distintas paróquias do 

mesmo Distrito. De igual modo, a 

Direcção Distrital da Juventude de 

Luanda Sul também se fez presente, a 

qual convidou para animar o culto atra-

vés de louvores os grupos “ Os Mensa-

geiros” e o grupo Revelação. 

Como é habitual, o Culto foi aberto com 

um Hino intitulado “ O grande amor do 

meu Jesus”, dirigido pelo irmão Antó-

nio Soares, o qual também fez a leitura 

dos Salmos “25:1-13”.  

Após passar os momentos de oração,  
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nova capela de S. Estêvão, no dia 14 de 

Junho do ano em curso. Juntando deste 

modo ao rebanho do Senhor novos 

peregrinos, os quais confirmaram a sua 

Fé em Cristo Jesus e fazendo um novo 

concerto das suas vidas com próprio 

Cristo através da confirmação.  

Por outro lado, a visita de Sua Reveren-

díssima ao Sul de Angola, na Próvíncia 

do Huambo, culminou com a confirma-

ção de 31 novos membros da Igreja 

Anglicana naquela região. 

As confirmações foram realizadas nas 

congregações de Todos os Santos e 

Transfiguração respectivamente, per-

tencentes à Paróquia de S. José no 

Huambo, e em ambas o culto foi de 

muita alegria e festividade pela recep-

ção dos novos membros confirmados, 

os quais decidiram também seguir a 

Cristo num tempo que se chama “ 

hoje”. 

“ Bom, é importante essa questão para poder 

esclarecer também os membros, algumas pes-

soas sabem e outros nem tanto. Ora bem, 59 

anos de idade, com essa idade em 1974 eu 

ingressei à formação pastoral e já lá vão 41 

anos. em 1984 fui ordenado, portanto já tenho 

os 31 anos de Ministério Ordenado na Igreja, 

significa que a minha idade tem sido muito 

útil para a Igreja e para Deus, pois gastei mais 

tempo servindo ao Senhor e ao seu povo do 

que vivendo só, sem fazer nada para o Senhor. 

Portanto, é muita coisa nesse período todo a 

frente da Igreja. Estou a frente da Igreja por 

duas etapas: a primeira etapa é quando fui 

nomeado Delegado Episcopal, como sistema 

episcopal o Bispo é o responsável máximo, 

mas no nosso caso, eu fui Delegado Episcopal 

representando a Igreja toda no país durante 13 

anos com o Bispo ausente, e sou Bispo desde 

2003, neste caso já lá vão 12 anos e, os 12 anos é 

que podemos contar da liderança da Igreja; vamos 

tirar os 13 anos em que fui Delegado Episcopal 

sob tutela da Sua Reverendíssima Bispo Dom 

Dinis Sengulane que agora já se encontra na refor-

ma, do qual aprendemos muito e sou discípulo 

dele, dou graças a Deus por esse tempo todo. Por-

tanto, 13 anos como Delegado Episcopal e quase 

12 como Bispo; é um tempo de muitas dificulda-

des de um lado, mas também de muitas bênçãos 

do outro lado. Graças a esse período que nós, de 

facto, pudemos ver que a Igreja cresceu muito, 

queira queiramos, queira não, mas ela cresceu”.  

Disse o Bispo Dom André Soares. 

Os jovens Joaquim Massala, de 27 

anos de idade e Leopoldina Lau-

rindo de 26 anos idade respectiva-

mente tornaram realidade um dos 

seus maiores sonhos, ao contraí-

rem o seu matrimónio na passada 

sexta-feira, 25 de Junho de 2015, 

na Paróquia Central de Santo 

Estêvão, cerimónia presidida pelo 

Venerável Dacosta Emanuel. 

Na cerimónia religiosa em que se confirmou a 

união entre os dois lindos jovens, Joaquim e Leo-

poldina esteve presente uma grande moldura 

humana dentre os quais, famílias, amigos e irmãos 

em Cristo, os quais deslocaram de suas residências 

para testemunhar esse grande acto de alegria e um 

dos momentos mais inesquecível na vida deste 

jovem casal que agora estão unidos no Senhor pelo 

seu matrimónio. 

Na mesma senda, estiveram presentes na Paróquia 

de S. Estêvão, para testemunhar a união entre Joa-

quim e Leopoldina, a Sua Reverendíssima Bispo   

 JOAQUIM MASSALA E LEOPOLDINA LAURINDO JUNTOS E UNIDOS PARA SEMPRE 

Em suas homilias nas paróquias em que 

decorreu o culto de confirmação dos 

novos membros, o Bispo da Diocese de 

Angola, Dom André Soares destacou a 

palavra “Transformação” apelando aos 

novos membros confirmados e não só, 

mas também o povo de Deus em geral, a 

fim de se deixarem ser transformados pelo 

Espirito Santo, pois só através da transfor-

mação dos corações que se terá uma Igre-

ja forte e verdadeira mensageira da Pala-

vra de Deus. 

É de realçar que a visita de Sua Reveren-

díssima não se limitou apenas à Próvincia 

do Huambo, pois foi extensiva até a Pro-

víncia do Bié, na qual culminou com 

apresentação do Reverendo Joaquim Bon-

do como novo pároco da Paróquia de San-

ta Maria Madalena, situada na cidade do 

Kuito. 

 

Por: António Soares 

A Sua Reverendíssima Bispo 

Dom André Soares confirmou 

só no último mês de Junho, cer-

ca de 85 membros em toda a 

Diocese de Angola. 

Primeiramente foram confirma-

dos, pela Sua Reverendíssima 

Bispo Dom André Soares, 12 

novos membros à Santa Ceia, 

num culto que teve lugar na 

Paróquia de S. Agostinho, em 

Luanda, no dia 7 de Junho do 

ano em curso,  

De igual modo, na semana 

seguinte, 42 membros, de 

ambos os sexos, que termina-

ram a catequese recentemente, 

depois de longos anos de forma-

ção e ensinamento na Paróquia 

de S. Estêvão, foram confirma-

dos e recebidos a à Santa Ceia, 

acto que teve lugar na grande  e 

 Na véspera das comemorações do seu 

59º aniversário, Sua Reverendíssima 

Bispo Dom André Soares, concedeu 

uma entrevista exclusiva ao Jornal O 

Mensageiro, na qual foram abordados 

vários temas, dentre os quais, o período 

em que Sua Reverendíssima está no 

Ministério Pastoral. 

Segundo o Bispo da Diocese de Angola, 

já lá vão muito tempo no Ministério Pas-

toral, subtraindo dos 59 anos de idade 31 

anos do Ministério Ordenado na Igreja, 

algo que demonstra o quanto realmente 

a sua vida tem sido útil para a seara do 

Senhor, já que a maior parte da sua ida-

de foi dedicada para Deus e para o seu 

povo.  

Dom André Soares, o Venerável Simão 

Adolfo, a Venerável Joana Timóteo e 

vários obreiros do dois distritos de 

Luanda. 

Numa breve entrevista concedida pelo 

noivo, Joaquim Massala descreveu em 

poucas palavras o sentimento profundo 

pelo momento vivido. “ Sinto-me feliz 

e abençoado por Deus”. Disse ele. 

 

Por: António Soares 
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Nesta nova edição, a equipa do 

Jornal O Mensageiro traz para si, 

caríssimo leitor, a entrevista 

exclusiva concedida pela Sua 

Reverendíssima Bispo Dom 

André Soares ao Jornal, cujo cen-

tro da entrevista gira em torno do 

seu 59º aniversário, e a sua vida 

no Ministério Pastoral. 

O QUE SIGNIFICA PARA SI 

59 ANOS DE IDADE? 

Eu chamo-me André Soares e sou 

conhecido por André Soares. 

Queira o Senhor que aos 7 de 

Maio irei completar 69 anos, em 

outras palavras significa que vou 

subtrair na conta do Senhor 59, 

mas não sei quantos anos ainda 

restarão, porque aquele é um mis-

tério de Deus. Mas é para dizer 

que primeiro, não é fácil da minha 

idade completar 59 anos num país 

como Angola em que em 1961e a 

partir de 1961 eu entrei em guerra 

até 2002. Esse período todo, toda 

a infância, toda a juventude e até a 

metade da minha idade da velhice 

em guerra. Posso dizer que dos 59 

anos, apenas em paz 18 anos, 13 

destes tempo e cinco da infância, 

antes de 1961. Portanto, temos 

que dizer obrigado ao Senhor, 

porque não foi fácil conforme já 

disse, todos aqueles foram nasci-

dos em 1956, a maioria já morreu 

neste país, porque foi a nossa 

faixa etária que mais sofreu, mui-

tos foram empurrados na guerra 

como tropas, mas nós sobrevive-

mos, por isso bendito seja o nome 

do Senhor.  

ANOS DO MINISTÉRIO PAS-

TORAL? 

Bom, é importante essa questão 

para poder esclarecer também os 

membros, algumas pessoas sabem 

e outros nem tanto. Ora bem, 59 

anos de idade, com essa idade em 

1974, eu ingressei à formação 

pastoral e já lá vão 41 anos. em 

1984 fui ordenado, portanto já 

tenho os 31 anos de Ministério 

Ordenado na Igreja, significa que 

a minha idade tem sido muito útil 

para a Igreja e para Deus, pois 

gastei mais tempo servindo ao 

Senhor e ao seu povo do que 

vivendo só, sem fazer nada para o 

Senhor.  

Portanto, é muita coisa nesse período todo a frente da 

Igreja. Estou a frente da Igreja por duas etapas: a pri-

meira etapa é quando fui nomeado Delegado Episcopal, 

como sistema episcopal o Bispo é o responsável máxi-

mo, mas no nosso caso, eu fui Delegado Episcopal 

representando a Igreja toda no país durante 13 anos com 

o Bispo ausente, e sou Bispo desde 2003, neste caso já 

lá vão 12 anos e, os 12 anos é que podemos contar da 

liderança da Igreja; vamos tirar os 13 anos em que fui 

Delegado Episcopal sob tutela da Sua Reverendíssima 

Bispo Dom Dinis Sengulane que agora já se encontra na 

reforma, do qual aprendemos muito e sou discípulo 

dele, dou graças a Deus por esse tempo todo. Portanto, 

13 anos como Delegado Episcopal e quase 12 como 

Bispo; é um tempo de muitas dificuldades de um lado, 

mas também de muitas bênçãos do outro lado. Graças a 

esse período que nós, de facto, pudemos ver que a Igreja 

cresceu muito, queira queiramos, queira não, mas ela 

cresceu.  

QUAL É O SEU DESEJO NESTA DATA FESTI-

VA? 

Eu desejo boa saúde para com a família e boa saúde 

para com a Diocese. Vocês sabem que tenho dois anéis, 

um anel do casamento com a esposa que me liga à 

minha família e o outro anel do casamento com a Igreja 

que me liga à família diocesana. Portanto, eu desejo às 

duas famílias boa saúde física, espiritual e mental, são 

estas três áreas que desejo a todos boa saúde. 

CULTOS FAMILIARES? 

Em minha casa, nós tivemos início dos cultos familiares 

a partir do ano 2014, nós já tínhamos alguns cultos 

dominicais nos domingos durante muito tempo, porém 

não eram cultos diários ou de alguns dias da semana. 

Mas foi até iniciativa dos filhos que acharam que não 

deveríamos passar uma semana inteira sem nos unirmos, 

sem louvar a Deus e sem escutar a palavra de Deus; a 

iniciativa foi boa e desde o ano passado até agora conti-

nuamos e este é um dos projectos que considero 

“projecto para a vida”, porquê para a vida? Porque é um 

projecto que capacita espiritualmente as famílias, permi-

te que as famílias entrem em contacto com o Senhor e 

cria a consolidação da nossa união dentro da família, 

mas também das nossas relações com Deus. Portanto é 

uma prática muito importante que é sempre, conforme 

fizemos o lançamento deste projecto, precisamos que 

todas as famílias, pequenas ou grandes, façam um pouco 

de esforço para o cumprimento deste projecto. Ele ajuda 

para a nossa dedicação ao serviço do Senhor de um lado 

e do outro lado, a nossa dedicação à palavra de Deus. 

Nós muitas vezes falamos e cantamos que o Senhor nos 

mande onde quiser, mas isto é ironia, a verdade não é 

essa, porque nós não estamos preparados para ir para 

China, por exemplo, ou ao Japão ou mesmo para Améri-

ca, mas se disséssemos assim, “conforme a recomenda-

ção de Cristo vós sereis minhas testemunhas, partindo 

de Jerusalém, em toda a Judeia à Samaria e até aos con-

fins da terra” então nós vamos dar o primeiro passo, 

Jerusalém é a nossa família, a nossa casa, vamos come-

çar aqui mesmo, pois aqui não se precisa de apanhar 

voo ou “candongueiro”, porque estamos em casa e é 

aqui onde nós devemos começar a corresponder o cha-

mamento de Deus de um lado, mas também o nosso 

envio. Nós falamos sempre “ envie-nos ao mundo no 

poder do Espírito Santo, para vivermos e trabalharmos 

na sua honra e glória”, então o mundo pode começar na 

nossa família, a nossa Jerusalém espiritual é a nossa 

família. Portanto, é aqui onde nós devemos começar a 

exercitar este imperativo, quando Jesus ressuscitou 

recomendou aos seus discípulos para que os discípulos 

anunciassem a sua morte e a sua ressurreição, portanto,  

a missão ou a evangelização é uma tarefa imediata após a 

ressurreição de Jesus que Ele deu aos seus discípulos. 

Não chamou os discípulos durante o seu tempo de teste-

munhas, mas só quando ressuscitou é que lhes disse que 

vós sois testemunhas, de quê? Do sofrimento, da morte e 

da ressurreição, então tinham que os discípulos anunciar. 

O Apóstolo Paulo disse: “Ai de mim se não evangelizar”, 

porquê é que nós não começamos a evangelizar dentro da 

nossa própria família? Porque também tem havido ques-

tões que muitas vezes, as pessoas são boas, boas em senti-

do de qualidade, são boas na Igreja e más nas suas pró-

prias famílias. São bons pais quando estão na Igreja e 

maus pais quando estão em casa. Então precisamos que 

a evangelização começa nas nossas portas e, quando 

nós conseguirmos capacitar a nós mesmos, os nossos 

filhos, as nossas famílias a Igreja vai crescer, este é para 

mim o crescimento da Igreja, porque este é o crescimento 

verdadeiro no verdadeiro sentido da palavra de Deus, 

espiritualmente vamos crescendo e numericamente cres-

cemos; vamos ter uma Igreja com capacidade, vejamos 

que se tivéssemos 20% das famílias da Diocese de Ango-

la a orar, alguma coisa com certeza vai acontecer, portan-

to, o projecto da evangelização familiar é muito importan-

te, é um projecto da vida, devemos continuar e apelo a 

todos para que adiram este imperativo de Jesus.  

POSIÇÃO DA IGREJA QUANTO A ESTE PROJECTO? 

Em princípio, nós temos Delegados Episcopais em cada 

distrito e em cada paróquia temos os padres que são os 

pais, na primeira mão são estes os responsáveis na disse-

minação da prática da evangelização familiar, são os pas-

tores que devem encorajar as famílias e acompanhar se 

calhar, pode haver uma família que tenha dificuldade de 

como começar, o reverendo pode ir ter com esta família e 

dar orientação, não custa absolutamente nada e também é 

um projecto que não custa dinheiro, repito: é um projecto 

que não precisamos de dinheiro; é um projecto da fé que 

está alicerçado na nossa própria vida como cristão. No dia 

17 de Maio queira Deus, eu estarei no S. Agostinho e 

segundo a informação vinda do pastor de lá, neste dia, a 

Paróquia fará o lançamento deste projecto. Portanto, nós 

orientamos os delegados episcopais e estes, por sua vez, 

orientam as famílias nos distritos, nas paróquias e nas 

congregações. 

ESCOLA DOMINICAL ACTUAL? 

Nós temos que compreender cada tempo, cada terreno e 

cada mudança. Nós hoje se olharmos bem e internamente 

a própria Igreja, já temos mais quadros e os nossos pró-

prios filhos pelas bênçãos que têm recebido de Deus em 

termos da formação são universitários, até o número de 

universitários está muito elevado hoje, ao contrário do 

tempo passado. Tendo este número mas elevado também 

temos muitos professores, com uma formação já muito 

avançada em termos acadêmicos que hoje tende a imple-

mentar boas práticas dentro da escola dominical e é assim 

que a escola dominical hoje parece estar muito mais acti-

va do que nos tempos passados. Esse é o nosso contexto 

hoje, não se pode comparar, porque o número de quadros 

que a Igreja tem hoje não é mesmo que a Igreja teve há 

dez anos. Portanto, é preciso que haja, de facto, estas 

mudanças. nas minhas visitas, e alguns pastores são teste-

munhas, muitas das vezes eu me dirijo às escolas domini-

cais, o primeiro trabalho que faço é orar e cantar com as 

crianças, por isso é interessante a escola dominical. Se 

uma paróquia me convidar para ir participar na escola 

dominical, eu irei dizer “aleluia”, porque eu acho muito 

interessante falar, orar e cantar com as crianças. Eu gosto 

muito da escola dominical e de bom agrado estarei lá para 

partilhar a palavra de Deus.   

                                                                                                                                                                                     

Por: António Soares 

“...PRECISAMOS QUE A EVANGELIZAÇÃO COMEÇE NAS NOSSAS PORTAS...” 
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Luanda - Um Centro Neurocirúrgico e 

de  Tratamento  a  Hidrocefalia 

(CNCTH) foi, terça-feira, 30 de Junho 

do ano em curso, pela Presidente da 

Fundação Lwini, Ana Paula dos Santos, 

com objectivo principal de promover a 

melhoria das condições cirúrgicas cor-

rectivas às crianças com espinha bífida 

e hidrocefalia. 

O Ministro da Saúde, José Van-Dúnem, 

manifestou a sua satisfação pela inaugu-

ração da estrutura, que significa uma 

oportunidade de poder oferecer mais e 

melhores serviços na resposta a uma 

patologia como é a espinha bífida e a 

hidrocefalia. 

Referiu-se à demanda reflectida na lista 

de espera (2.869 crianças), embora os 

esforços realizados em Luanda, Huam-

bo, Benguela e Cabinda, que tem se 

mostrado insuficientes para dar resposta  

à demanda. 

Destacou o trabalho da ASBH-A 

(Associação de Espinha Bífida e Hidroce-

falia de Angola) que se juntou a iniciativa 

do médico Mayanda Inocente, atraindo 

outros colegas para em sistema de volun-

tariado ajudarem a resolver os problemas 

dessas crianças e como consequência das 

suas famílias, fazendo com que mais de 

mil tenham sido operadas desde 2005. 

"Cumprindo uma orientação do Presiden-

te da República que fez um apelo ao 

aumento da solidariedade no país, a Fun-

dação juntou-se à Associação para estabe-

lecer a ponte com vários doadores para 

transformar o desejo do doutor Mayanda 

nesta realidade: criar as condições infraes-

truturais permitindo que as pontes estabe-

lecidas com vários colegas e instituições 

permitissem surgir essa instituição", 

acrescentou. 

Enalteceu a energia e solidariedade da 

Fundação Lwini que fez coincidir o 

encerramento das actividades alusivas 

ao seu 17º aniversário com esta activi-

dade, que no seu entender demons-

tram a atenção as pessoas necessita-

das. 

Sem querer diminuir a importância da 

actividade de hoje, o ministro da saú-

de enalteceu outra iniciativa da Fun-

dação, ao qual estão igualmente liga-

dos: lar kwzola, lançando o seu apre-

ço a organização por esses e vários 

outros projectos que têm permitido 

melhorar a vida de muitas pessoas. 
O Centro Neurocirúrgico e de Tratamento 

a Hidrocefalia (CNCTH) inaugurado hoje 

tem como com objectivo principal promo-

ver a melhoria das condições cirúrgicas 

corretivas às crianças com espinha bífida 

e hidrocefalia. 

Fonte: Angop 

Cuito - Pelo menos vinte e duas pessoas mor-

reram, na província do Bié, de Janeiro a Maio 

do ano em curso, vítimas de VIH/Sida, menos 

13 óbitos, em relação ao mesmo período ante-

rior. 

Os dados foram avançados terça-feira, 30 de 

Junho, à Angop, pelo chefe de Secção de 

Grandes Endemias da Direcção Provincial da 

Saúde no Bié, Nelson Stover, quando fazia o 

balanço das actividades desenvolvidas pela 

instituição. 

Nelson Stover afirmou que a redução da pato-

logia deveu-se às palestras de sensibilização 

que o sector tem levado a cabo nas unidades 

sanitárias e comunidades no geral. 

O responsável informou que no período em 

causa, as autoridades sanitárias notificaram 

368 novos casos da doença, como resultado 

de 24 mil e 861 testes efectuados nos Cen-

tros de Aconselhamento e Testagem Volun-

tário (CATV). 

A fonte salientou que 30 porcento dos casos 

diagnosticados são mulheres gestantes, situa-

ção que preocupa as autoridades sanitárias e 

administrativas, visto que uma gestante que é 

portadora do VIH/Sida tem que ser submeti-

da aos cuidados médicos. 

Reafirmou que para reduzir os casos de mor- 

 bi-mortalidade da doença, o programa 

de luta contra sida irá intensificar as 

palestras de sensibilização contra a 

enfermidade sobre as formas de trans-

missão e prevenção da doença, uso cor-

recto do preservativo, combate ao estig-

ma e outros. 

Frisou que ao longo deste ano, o progra-

ma de luta contra o VIH/Sida tem, por 

outro lado, distribuído milhares de pre-

servativos, panfletos, folhetos e livros, 

através dos activistas que retratam os 

perigos da pandemia. 
                                          Fonte: Angop                                 

VIH/SIDA CAUSA MORTE DE 22 PESSOAS NA PROVÍNCIA DO BIÉ 

GRAVIDEZ PRECOCE COM CONSEQUÊNCIAS EM VÁRIAS ESFERAS NA ADO-

LESCÊNCIA– Considera o médico. 

Luanda - A gravidez na adolescência vem se configurando como um problema cada vez mais grave no país com consequências em várias esferas de 

suas vidas, em especial em mulheres entre os 13 aos 17 anos. 

A afirmação foi feita à Angop pelo Director da Maternidade Lucrécia Paim, Abreu Pecamena,  quando falava à Angop sobre o tema “Os  perigos da 

Gravidez Precoce”,  adiantando ser um problema  de saúde pública para Angola e outros Países devido a característica da nova geração. 

Abreu Pecamena, que não adiantou números, frisou que a gravidez na adolescência tem uma tendência de aumentar e envolve muito mais do que 

problemas físicos, pois afecta também  o estado  emocional e social. 

Exemplificou que uma jovem de 14 anos não está preparada para cuidar de um bebé, muito menos de uma família.Entretanto, salientou que o seu 

organismo já está preparado para prosseguir com a gestação, já que, a partir do momento da menstruação, a maturidade sexual já está estabelecida.  

De acordo com o responsável, alguns especialistas afirmam que quando a escola promove explicações e acções de formação sobre educação sexual, 

há uma baixa probabilidade de gravidez precoce e um pequeno índice de doenças sexualmente transmissíveis. 

Para si, é importante que quando diagnosticada a gravidez a adolescente comece o pré-natal, receba apoio da família e do seu contexto social, tenha 

auxílio e acompanhamento psicológico e obstetra adequados à situação. 

“Este factor é um problema sério, por ser uma idade de adaptação, onde a mulher atinge a puberdade e necessita de orientação de pessoas experientes 

com métodos preventivos”.  As consequências perversas de uma gravidez na adolescência se fazem sentir tanto na morbidade/mortalidade e no 

entanto as acções educacionais que enfatizam a abordagem apenas biológica do planeamento familiar. 

Apontou  como consequências a  mudança de rotina de vida, o  abandono escolar, dificuldade em arranjar um emprego, impossibilidade de realizar 

alguns sonhos que caracterizam os jovens,  abandono pelo pai da criança, opressão e discriminação social, dependência financeira dos pais durante 

um maior período de tempo. 

                                                                                                                                         Fonte: Angop 
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ESTUDO DAS 5 MARCAS DA COMUNHÃO ANGLICANA

(Continuação) 
 

ENSINAR, BAPTIZAR E NUTRIR OU ALIMENTAR OS NOVOS CRENTES 
 

Temos aqui o segundo ponto sobre as Cinco Marcas da Missão. No entanto, qual é a concepção 

da Igreja Anglicana desta trilogia? Para a Igreja Anglicana, o fundamento em relação a esse ponto fica 

ligado ao imperativo missionário no Mt 28, 18-20. Uma das marcas missionárias de obediência cristã 

é que o cristão torna um instrumento de salvação do mundo e do crescimento da Igreja de Deus para 

alcançar e ensinar aos homens. Ensinar e nutrir novos crentes fazem parte na Igreja Anglicana, do que 

se chama catecismo ou catequese, "refere-se tanto à instrução religiosa emitida pela Igreja para os ado-

lescentes quanto ao manual para esse fim" (). 

 

Na verdade, a fonte de nosso conhecimento sobre Jesus é o próprio Jesus, na medida exata que 

ele se revela a nós pelo Espírito Santo. No entanto, a fé é realmente baseada numa série de suposições 

ou crenças fundamentais que necessitam de ser explicadas ou justificadas. (Por exemplo: Trindade, 

encarnação, elevação, justificação). Ela não releva só na ordem de experiência ou da relação existencial 

com o Deus vivo, mas também na ordem de conhecimento. Na maioria dos casos, os cristãos têm uma 

fé imatura e oscilante. 

 

Assim, através dos séculos, a Igreja se preocupou sempre com a fé de seus membros, a qual quer 

que seja firme, forte e sábia. Instrução cristã normalmente para os novos convertidos para alimentar a 

sua fé, a catequese é um convite dado aos fiéis a fim de orientar a suas acções de acordo com os precei-

tos de Deus e manifesta-o por meio de uma fé racional e activa em qualquer lugar onde ele nos envia. 

A Comunhão Anglicana tem desenvolvido uma forma de catecismo baseado na administração de 

actos pastorais, cujos ritos são explicados no Livro de Oração Comum, o que, para a maioria das neces-

sidades de uso, foi traduzido para as línguas locais. A catequese é um ensino fundamental fortalecido 

pela leitura da Bíblia para aumentar a compreensão da fé cristã e edificar os fiéis nas paróquias.  

Quanto ao baptismo, o relatório da Conferencia de Lambeth (1998), refletindo sobre o baptismo e 

ministério, reiterou o seguinte: acreditamos que o nosso baptismo, baseado na obra de Cristo ressuscita-

do, é ao mesmo tempo o apelo e o empoderamento para qualquer serviço da Igreja. A expressão teológi-

ca deste ministério é visto nos ritos litúrgicos da iniciação contidos nos livros de várias orações da 

Comunhão Anglicana (). 

 De acordo com o rito batismal na Igreja Anglicana, de igual modo na Igreja Católica, a vela 

acendida (acesa) dada ao recém-batizado é um convite para permanecer atento, vigilante e laborioso, até 

a volta do Senhor. Infelizmente, isso é sempre visto em termos de um paradoxo, pois um baptismo tor-

nou hoje em dia como um formalismo, o batizado produz a letargia espiritual, falta a firmeza no com-

promisso do serviço. 

 

Continua na próxima edição 

                                                                                                                                                                                

 
Por: Revd. Mansita Sangi 
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“ESTOU PREPARANDO O NOVO ÁLBUM COM O TÍTULO.. QUERO TESTEMUNHAR..” 

Sim, queria mesmo aproveitar para 

dizer que se desse para trocar de 

Igreja, eu levava a minha mala e 

todas as minhas coisas e traria aqui 

na Anglicana, porque sempre notei, 

mesmo sendo os músicos, a juventu-

de e os pastores, servos de Deus, têm 

me tratado como uma pessoa de 

casae é aquilo que eu sempre gosto 

de dizer “ havemos de voltar”, hei-

de voltar sempre aqui na Anglicana, 

porque é uma casa.  

metas importantes para que estes 

estejam preparados e prontos para a 

grande missão da Igreja em Angola 

e no Mundo.  

Incentivamos o casamento na comu-

nidade Anglicana e em particular na 

sua juventude como um sacramento 

divino, na qual todos Jovens são 

chamados a cumprir.  

Para isto, podem contar com a ajuda 

da Direcção Distrital e o apoio de 

toda a Juventude do Distrito de 

Luanda Sul. 

 

“ Sinto-me muito feliz e abençoado”.  

Para aqueles jovens que ainda não se 

casaram, que acreditem em Deus e 

depositem a sua confiança nEle e Deus 

tudo fará. 

Ele vai lhes ajudar, para que tenham 

uma boa vida em Cristo Jesus e consi-

gam alcançar os seus projectos. 

Para a minha querida esposa, tal como 

o pastor já recomendou na sua mensa-

gem, ou como a Bíblia recomenda, cui-

darei bem dela e amá-la.    

 

 

 

A irmã Joly está preparando sim o 

novo álbum com o título “Quero tes-

temunhar”, dentro deste título do 

álbum haverá muitas maravilhas, 

dentre as quais “Tudo ficará” e para 

além deste está vir “ Cada um deve 

esperar no seu tempo”, então cada 

coisa tem o seu tempo e ainda, está 

vindo mais uma bomba para poder 

abençoar o nosso povo, não somente 

aqueles outros que dançam, nós tam-

bém aqui no gospel dançamos e 

vibramos para poder glorificar o 

nome do Senhor.  

Bíblia nos diz que podemos fazer tu- 

do, cantar, mas sem o amor não vale 

nada e se nós podemos amar o nosso 

próximo temos que mostrar o amor 

na prática, exemplo pelo qual esta-

mos aqui a demostrar isso. 

Quem canta a música louva e ora duas 

vezes, então nós estamos aqui e através 

dos nossos louvores chamamos os 

amantes da música gospel para que pos-

sam louvar connosco, porque a Bíblia 

nos diz que em todas as circunstâncias 

devemos agradecer a Deus. quando eu 

estou aflita coloco a música em frente 

para puder tranquilizar a minha alma e 

apaziguar o meu espírito.  

“PELA GRAÇA DE DEUS CONSEGUI ASCENDER AO CADEIRÃO MÁXIMO DA JUVENTUDE”  

Nelson Sebastião:                                                  

(Director Distrital da Federação dos 

Estudantes do Distrito de Luanda Sul) 

É um desafio que sempre tive como 

ambição de almejar e pela graça de 

Deus consegui mais uma vez ascen-

der ao cadeirão máximo da juventu-

de do distrito de Luanda sul no que 

diz respeito à FEAA, é um trabalho 

árduo, mas vamos contar com a mão 

poderosa de Deus e tenho a fé que 

com este desafio vamos conseguir 

naquilo que for possível concluir 

alguns objectivos da Federação dos 

Estudantes.  

Primeiramente gostaria de criar uma 

equipa de fiscalização para saber 

como vai a vida acadêmica dos estu-

dantes do Distrito de Luanda Sul e 

por intermédio dessas informações 

nós vamos criar métodos de como 

solucionarmos estes problemas e 

dificuldades que os nossos irmãos 

apresentarem . 

Da mesma forma que nós trabalha-

mos nas paróquias com os núcleos 

dos estudantes, endereçamos as car-

tas aos institutos médios para pedido 

de cedência de vagas, o mesmo vai 

acontecer, vamos bater as portas  

das universidades e já temos duas entre-

vistas marcadas com o Reitor da Universi-

dade António Agostinho Neto, Orlando da 

Mata e o Ministro do Ensino Superior, 

Adão do Nascimento, de modo a marcar-

mos uma audiência com o fim de nos 

ceder algumas vagas nas universidades 

públicas e também privadas quiçá. 

A mensagem que deixo a todos os estu-

dantes é que adiram primeiramente, aos 

feitos dos núcleos e que posteriormente 

também façam parte e que estejam activos 

em todas as actividades da Federação dos 

Estudantes, porque a união faz a força e 

diz a Palavra que “onde há união Deus 

ordena a bênção”. 

“… O JOVEM ANGLICANO TEM A MISSÃO DE CUMPRIR COM TODOS OS SACRAMENTOS ...” 

Na véspera em que o líder máximo 

da Juventude do Distrito de Luanda 

Sul, Joaquim Massala, celebra o seu 

matrimónio com a jovem Leopoldi-

na, o Director da Juventude, aprovei-

tou o momento para manifestar o seu 

apoio a este Grande Projecto de 

Deus que se chama “ Casamento”. 

O “ Jovem Anglicano” tem a missão 

de cumprir com todos os sacramen-

tos estabelecidos pela Igreja, como  

Irmã Dineza Santos:                                                  

(Vencedora da 5ª edição do Festival 

Canta para Jesus) 

Irmã Joly Macanda:                                                  

(A cantora gospel que canta e encanta) 
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Estudo Bíblico 

S. João 1.19-23 

Tema: QUEM É VOCÊ? 

 

Quando João Baptista começou o seu ministério, a sua fama também começou a expandir-se, 

todos vinham até a ele para serem baptizados e alguns o confundiam com o próprio Jesus. Os 

judeus queriam acabar com essa dúvida até que um dia mandaram sacerdotes e levitas para lhe 

perguntar se era mesmo o messias prometido pelas escrituras. João, de facto, negou tudo quanto 

esses homens haviam lhe perguntado, porque ele sabia de facto quem ele mesmo era. Respondeu 

dizendo, que era o homem que vinha para preparar o caminho para o Messias passar e que não era 

aquilo que eles pensavam dele. 

Amados, esta é a posição que precisamos tomar, identificar quem realmente nós somos. Hoje, há 

uma inversão de valores e falta de identidades das pessoas, é difícil 

verificar se as pessoas são realmente o que são, o índice de hipocrisia 

aumentou e ninguém mais é o que é; quantas pessoas aparentam ser 

uma coisa quando na verdade são outra? Precisamos resgatar a nossa 

própria identidade, há muitas ilusões demais, quem és tu afinal?  

Se João procurasse fama, diria que era Elias, um profeta ou mesmo o 

próprio Jesus… Mas ele não fez isso, porque sabia quem era. É triste sabermos que tem muita 

gente falsa no seio da Igreja, as pessoas não são como elas são, queremos imitar e até mesmo nos 

igualar aos outros.  

Quem é o que não é jamais verá progresso em sua vida; se eu te 

perguntasse quem és tu o que poderias me dizer? Claro que não 

estou perguntando o seu nome, mas de facto querer saber sobre o 

perfil da tua pessoa...  

Precisamos criar nossa própria história e viver nossa própria vida. 

Quando pararmos para vermos quem somos, veremos que perde-

mos muito tempo vivendo uma vida q não era nossa, mas quando 

mudarmos de vida, lembre-se de que com Deus nada está perdido e ainda é tempo para recome-

çar. Um abraço e que Deus abençoe você. 

 

 

 

Que Deus nos abençoe em nome de Cristo. Amém 

 

 

Elaborado por:  Jackson Teca 



  

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P Á G I N A  6A N Ú N C I O S  E  COMUN ICADOS…  
COMISSÃO DE LITURGIA ACÓ-

LITOS E LEITORES-L. NORTE E 

SUL 

 

Uíge, aqui vamos nós! 

 

A comissão de liturgia e acólitos

-luanda norte e sul, em colabora-

ção com as direções paroquiais, 

juntamente com todos os acoli-

tos e leitores traçou uma nova 

meta.... A realização do iv acam-

pamento de acólitos e leitores na 

província do uíge de 16 a 20 de 

dezembro... 

É isso mesmo! Uíge, aqui vamos 

nós!!!  

Para isso, estipulou-se a contri-

buição de 7000kz para cada acó-

lito e leitor, para as direções 

paroquiais 8000 e para os mem-

bros da comissão 10.000kz. 

 

JUVENTUDE DE S. JOSÉ. 

 

A Direcção da Juventude da 

Paróquia de S. José comunica a 

todos os jovens da mesma paró-

quia que é já no próximo sábado, 

11 de Julho que se realizará a 

visita ao Centro de Acolhimento 

de Crianças Arnaldo Janssem, 

que culminará com uma doação 

ao mesmo centro, a fim de aju-

dar as crianças que lá se encon-

tram.  

A Direcção da Juventude conta a 

com a sua presença e participa-

ção para que este acto se torne 

uma realidade.  

.   

 

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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DIRECÇÃO DISTRITAL DA JUVENTUDE DE LUANDA SUL… 

- A Direcção Distrital da Juventude comunica a todos os jovens e amantes da 

música gospel que no dia 25 de Julho de 2015 esta Direcção irá realizar uma 

Tarde de Louvores, com os grupos corais e juvenis a fim de prestar louvores a 

Deus.  

- A Direcção acima comunica que no próximo dia 01 de Agosto do ano em cur-

so  realizar-se-á um workshop sobre “Liderança” no anfiteatro da Utanga. Para 

mais informações deverá contactar um membro da Direcção da Juventude Dis-

trital. 

 

FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES DO DISTRITO DE LUANDA SUL 

A FEAA-DLS comunica a todos os jovens em geral e aos estudantes em parti-

cular, a fim de se prepararem para as Jornadas Científicas que brevemente terá 

lugar. Porém, comunica também que em breve será anunciado o local, o dia, o 

mês e os requisitos para participar neste grande evento, no qual haverá exposi-

ção de trabalhos científicos, temas estudantis e muito mais… Não Perca!  

 

GRUPO CORAL “ OS QUERUBINS” DA PARÓQUIA DE S. JOSÉ 

O Grupo Coral da Escola Dominical “ Os Querubins” comunica a todo o povo 

de Deus que realizará no próximo dia 19 de Julho do ano em curso, mais um 

concerto musical o qual terá lugar na Paróquia de S. José. Se o irmão é amante 

da boa música gospel, venha assistir a este grande concerto musical. O dia pro-

mete. 

ARAUTOS DE DEUS 

COMUNIQUE A SUA 

ACTIVIDADE AQUI!  

É GRÁTIS. 


