
  

 

Este bloco pode conter entre 75 e 125 palavras. 

O título é uma parte importante do boletim e deve ser 

planeado cuidadosamente. 

Em poucas palavras, deve representar com exacti-
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a “ Educação”. “Vamos fortalecer a educação que 

nos abrirá a boa visão para o futuro em todas as 

dioceses”, disse ele.  

Durante a sessão, o Sínodo beneficiou da presença 

do antigo Presidente da República da África do 

Sul Thabo Mbeki, o qual durante a sua interven-

ção apelou à Igreja no sentido de evidenciar esfor-

ços para reduzir o índice assustador da criminali-

dade nas comunidades que têm sido motivados 

fundamentalmente pelo uso do álcool. Também 

participaram no Sínodo Provincial o Arcebispo do 

Sudão e o Cônego Benjamin, responsável do Pro-

grama da Igreja da Trindade em Nova Iorque.   

Alguns dos pontos da agenda que mereceram 

maior destaque foram a adequação dos Cânones à 

realidade actual, a questão da violência baseada 

no género, a defesa do meio ambiente e tantos 

outros. O Bispo D. Dinis foi o responsável pelos 

sermões em todas as manhãs, destacando a hospi-

talidade. 

É de salientar também que o Sínodo Provincial foi 

antecedido, pelo Sínodo dos Bispos, o qual ocor-  

A Igreja Anglicana da Província da 

áfrica Austral realizou de forma satisfa-

tória a 33ª sessão do Sínodo Provincial 

que teve lugar, entre os dias 1 a 4 de 

Outubro, no Centro de Conferência 

Kopanong, Benoni em Johannesburg. O 

Sínodo contou com a participação de 

250 Delegados oriundos das 28 Dioce-

ses que constituem a Província.  

Como sempre, o discurso de abertura 

esteve a cargo do Presidente da mesa da 

Assembleia, Sua graça O Arcebispo do 

Cabo e Metropolitano Dr. Thabo Mak-

goba. 

Na sua mensagem, o Presidente da 

Assembleia, destacou a prioridade nº1 

do Plano Estratégico da Província que é 

Salvador. Segundo o líder da Juventude de S. 

José, Eduardo Tomás, lamentou a participação 

dos jovens nesta actividade, pois havia a perspec-

tiva de participação de pelo menos 100 jovens. 

Mas ainda assim, com esta participação fraca de 

apenas 65 jovens, Eduardo Tomás entregou tudo 

na graça de Deus, pois tal como a Bíblia diz: “ se 

dois ou mais estiverem reunidos em meu nome 

ali eu estarei”, diz o Senhor dos Exércitos. 

Director da Juventude de S. José disse ainda: “ 

na verdade sentimos a presença e a manifestação 

do Espírito Santo, também tivemos prelectores 

maduros, com conhecimento da matéria, os quais 

propuseram e dirigiram bem os temas”. Disse 

ele.  

Foram debatidos no acampamento da juventude 

vários temas dentre eles: “ O jovem cristão e a 

intelectualidade”, cujo prelector foi o Venerável 

Simão Adolfo; “ o Novo nascimento” que teve 

como orador o Ven Dacosta Emanuel; “ A mani-

festação do Espírito Santo” e por fim, “ O poder  

do nome de Jesus” os quais tiveram como prelectores os 

irmãos Isabel e Estêvão respectivamente, sendo ambos da 

IEBA.        

No segundo dia da actividade, isto é, num sábado, a partir 

das 00:00 horas até às 17:00, os jovens estiveram de 

jejum que para alguns foi uma nova experiência. No final 

da abordagem dos temas, a Direcção Distrital da Juventu-

de, como um gesto de consideração e agradecimento, 

ofereceu a cada orador um presente simbólico de modo 

que pudessem se lembrar do que foi o primeiro retiro em 

forma de acampamento deste distrito.  

Segundo à Direcção do Distrito, irão continuar a traba-

lhar, para que actividades de carácter meramente espiri-

tual tenham sempre lugar de modo que desperte e mude 

os jovens, por intermédio da manifestação do Espírito 

Santo, a vida da Igreja e dos próprios jovens. O Director 

Distrital da Juventude, irmão Joaquim Massala, também 

deixou uma mensagem de reflexão dizendo: “ Que seja-

mos jovens abençoados para abençoar também os 

outros”, disse ele.  

                                                  Por:  Eduardo Tomás 

 

 

reu nos dias 30 de Setembro a 1 de 

Outubro de 2013. Neste Sínodo des-

tacou-se a criação de áreas Episco-

pais na Diocese de Niassa e a consa-

gração de um Bispo Auxiliar.  

pais na Diocese de Niassa e a consa-

gração de um Bispo Auxiliar.  

Nota-se que o Sínodo Provincial se 

reúne de 3 em 3 anos com a partici-

pação de sete (7) delegados para 

cada diocese. Da Diocese de Angola 

participaram, para além do Bispo D. 

André Soares, a Ven. Joana Francis-

co, Rev. Maria Domingos, o Secre-

tário Executivo da Juventude, Beirão 

Garcia, o Sr. António Pedro, 

enquanto o Ven. Domingos Augusto 

e a srª Suzana V. Lopes Alexandre 

não participaram por razões de saú-

de.   

 

 

 

Por: António Soares 

O Rei, ponto mais alto da cidade de Lubango.  

O Ven. Domingos Augusto e sua esposa, dona Tina foram os 

padrinhos, enquanto os Senhores David Sunda e Paulo Manuel 

vindos da cidade do Uíge, participaram e Secretariaram a 

mesa. Na homilia nupcial o pregador, Dom André Soares, 

exortou aos nubentes a construir o seu lar na base da felicida-

de, respeito e comunicação como fundamentos na construção 

duma parceria duradoura.  

O jornal O Mensageiro deseja felicidade e bênção para o casal.   

      

Por: Mendes Soares 

Conforme o relato do casamento tido em Canãa da Galileia onde participou 

Jesus com seus discípulos, o Bispo Dom André Soares foi convidado a oficiar o 

casamento na Igreja de São João Baptista em Lubango entre os noivos Armindo 

e Mimosa ambos oficiais do Ministério do Interior. Foi sem sombra de dúvida 

uma grande festa de casamento que foi bem animado pelos grupos corais da 

Igreja local e um da IEBA. 

Antes do acto religioso, os membros assistiram primeiramente ao casamento 

civil o qual foi celebrado na mesma Capela, foi bonito e assim as instituições do 

estado estão se abrindo levando os serviços no seio da comunidade, facto de se 

dizer “louvado seja o nome do Senhor”.  

Após a celebração do casamento, seguiu-se uma grande passeada que percorreu 

nos lugares mais importante da cidade de Lubango e culminou até ao Cristo  

A Juventude do Distrito de Luanda Sul 

realizou um retiro espiritual em forma de 

acampamento nos dias 11, 12 e 13 de 

Outubro do corrente ano, que teve lugar na 

Paróquia de S. José e contou com a partici-

pação de todos os jovens do Distrito Sul. 

Nesta actividade, estiveram presente vários 

convidados e algumas pessoas que se inte-

ressaram em participar na mesma. A acti-

vidade teve como tema principal “ Desper-

ta jovem, porque o tempo é de mudança”. 

Tal como o lema diz “ Desperta jovem, 

porque a hora é de mudança”, as finalida-

des principais deste acampamento foram 

de tirar do sono os jovens, despertá-los 

para uma mudança ao nível espiritual, 

trazê-los para uma conversão real e para o 

nascimento novo do Espírito Santo, para a 

leitura diária da palavra de Deus, para que 

os jovens orem sem cessar e consequente-

mente expandir o Evangelho de Cristo o  



  

 

Jesus respondeu: "Está escrito: 

'Nem só de pão viverá o 
homem'". Lucas 4:4 

 
Vigiem e orem para que não 
caiam em tentação. O espírito 
está pronto, mas a carne é 
fraca. Mateus 26:41 
 
O Deus que concede perseve-

rança e ânimo dê a vocês um 

espírito de unidade, segundo 

Cristo Jesus. Romanos 15:5 
 

eu neles e tu em mim. Que 

eles sejam levados à plena 
unidade, para que o mundo 

saiba que tu me enviaste, e os 

amaste como igualmente me 
amaste. João 17:23 

 

Ora, assim como o corpo é 
uma unidade, embora tenha 

muitos membros, e todos os 

membros, mesmo sendo mui-
tos, formam um só corpo, 

assim também com respeito a 

Cristo. 1 Coríntios 12:12 
 

Toda a Escritura é inspirada 

por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a 

correção e para a instrução na 

justiça.2Timóteo 3:16 
 

Façam todo o esforço para 

conservar a unidade do Espíri-
to pelo vínculo da paz. Efésios 

4:3 

 
até que todos alcancemos a 

unidade da fé e do conheci-
mento do Filho de Deus, e 

cheguemos à maturidade, 

atingindo a medida da plenitu-
de de Cristo. Efésios 4:13 

 

Guardei no coração a tua 
palavra para não pecar contra 

ti. Salmos 119:11 

 
A tua palavra, Senhor, para 

sempre está firmada nos céus. 

Salmos 119:89 
 

Cada palavra de Deus é com-

provadamente pura; ele é um 
escudo para quem nele se 

refugia. Provérbios 30:5 

 
Santifica-os na verdade; a tua 

palavra é a verdade. João 

17:17 
 

Pois a palavra de Deus é viva 

e eficaz, e mais afiada que 
qualquer espada de dois 

gumes; ela penetra até o ponto 

de dividir alma e espírito, 
juntas e medulas, e julga os 

pensamentos e as intenções do 

coração. Hebreus 4:12  
 

Como é bom e agradável 

quando os irmãos convivem 
em união! Salmos 133:1 
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SABIAS QUE… 
No ranking dos livros mais vendidos, pesquisa continua a confirmar a Bíblia disparadamente é o mais vendi-

do, esta posição se mantém nos últimos 50 anos. A pesquisa revela um dado e que muito agrada o coração 

de Deus, é o fato de que a cada ano mais e mais pessoas conseguem ter a Bíblia traduzida na 

sua língua materna. Nos últimos 50 anos, a Bíblia ocupa o primeiro lugar entre os livros mais vendido e 

consequentemente o mais lido, conforme divulgado no site da Notícias Visual, o qual publicou uma lista dos 

livros que compõe o ranking dos livros mais lidos com base nas cópias mais vendidas no mundo. Segundo o 

site Visual News (Notícias Visual), já foram vendidos cerca de 3.900 milhões de cópias da Bíblia, enquanto 

a segunda é a citações do Presidente Mao Tse Tung, em O Livro Vermelho tendo vendido 850 milhões de 

cópias, o qual teve um aumento de 30 milhões de cópias com relação a lista anterior. Harry Potter continua 

em terceiro lugar, com 400 milhões, embora não seja especificado se qualquer um dos sete livros, ou se é a coleção como um todo. 

Assim acontece com O Senhor dos Anéis com 103 milhões de cópias vendidas sem especificar se é um ou a coleção, o livro O Alqui-

mista Paulo Coelho com 65 milhões, o livro O Código Da Vinci, com 43 milhões que supera o livro de Stephenie Meyer A Saga Cre-

púsculo também com 43 milhões nas centenas. 

O livro E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, já vendeu 33 milhões de cópias, enquanto o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, 

chega a 30 milhões. Wycliffe Global Alliance, revelou que pelo menos 4,9 bilhão de pessoas têm uma Bíblia disponível em sua língua 

nativa. Enquanto 595 milhões de pessoas têm o Novo Testamento (mas só um pouco do Antigo Testamento). As Escrituras Sagradas já 

existem em quase 2.800 das 6.877 línguas ainda em uso hoje. Estatísticas reveladas mostram que cerca de 209 milhões de pessoas que 

falam 1967 idiomas pode ter necessidade de começar a tradução da Bíblia para que seja alcançados pelo Evangelho da Salvação a Pala-

vra de Deus. 

ANEDOTAS 

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

cial “A”.     

   

 

Menos estuda 
 

Joãozinho chega em casa e entrega ao pai o recibo da mensa-
lidade escolar. - Meu Deus! Como é caro estudar nesse colé-

gio. E o menino: - E olhe, pai, eu sou o que menos estuda da 

minha classe! 

 

Cala a tua e deixa a minha 
 
A esposa: - Ó Fernando! Ajuda-me a calar o bebé! Ele é tanto 

meu como teu! O marido (virando-se para o outro lado cheio 

de sono): - Cala a tua metade e deixa chorar a minha. 

 

Revolver verdadeiro 

 
O pequeno Zézito diz ao pai: - Pelo Natal, gostaria de ter um 

revólver verdadeiro! - O quê!? - Rezingou o pai - tu és doido, 
ou quê? - Quero um revólver verdadeiro! Quero um revólver 

verdadeiro! - Choraminga o Zézito. - Basta - ralha o pai - 

quem é aqui o dono da casa? Diz o Zézito, com fleuma: - És 
tu, mas se eu tivesse um revólver verdadeiro... 

 

 

Pés de porco 
 

Um miúdo entra num talho e pergunta: - O senhor tem pés de porco? - Tenho, 
sim senhor! - Coitado! Então deve custar-lhe muito andar! 

 

Esqueço-me logo 

 
Um homem foi ao médico porque estava com um problema de memória. 
Sabe, Sr. Doutor, às vezes uma pessoa acaba de me contar algo e esqueço-me 

logo. E desde quando o senhor sente isso? Isso o quê? 

 

É grave? 

 
- Oh Senhor Doutor, eu, quando levanto a perna direita, não sinto nada... 

Levanto a perna esquerda, não sinto nada... Se levanto as duas caio!! É gra-

ve?? 

Acorda, Acorda 

 
O Manuel vai trabalhar de mordomo: - Acorda patrão! Acorda! - O que Foi? 
O que Foi? - Está na hora do senhor  tomar o remédio para dormir... 

ADIVINHAS    

1- Qual é coisa, qual é ela, que é redonda como o Sol, tem mais raios do que uma 

trovoada e anda sempre aos pares?  

2- Qual é coisa, qual é ela, quanto mais quente, mais fresco. O que é?  

3- Que é, que é, que quando sobe é porque há festa?  

BOM PORTUGUÊS 
Como se escreve? Ir ao encontro das nossas necessida-
des ou Ir de encontro às nossas necessidades? 

R: A construção correcta é Ir ao encontro das nossas 

necessidades. 
Ir ao encontro de significa “ dar resposta a; satisfazer”.  

Ir de encontro a significa “ colidir com; chocar com”. Por 

exemplo: Ir de encontro a uma parede.   

1ª R: As rodas da bicicleta; 2ª R: O Pão.; 3ª R: O Foguete. 

Uma iraquiana, mãe de sete filhos, está à espera 

de mais... 13 bebés. A gravidez foi confirmada 

por um médico do Hospital Takreet, citado pelo 

«Emirate 24/7».  

A mulher, de 40 anos, já não engravidava há 

cinco anos, o que levou o marido, um agricultor 

iraquiano muçulmano da província de Salahud-

din, a casar com outra mulher em 2012, de 

modo a aumentar a descendência (já que a reli-

gião permite a poligamia). 

Mãe de sete filhos está grávida de 13 bebés 
A notícia da gravidez foi, por isso, recebida com satisfação, 

apesar dos riscos inerentes. «Estou muito feliz com a gravi-

dez da minha mulher, mas ao mesmo tempo preocupado com 

o modo como a tratar para que se preserve esta dádiva», afir-

mou Fadhil Al Azawi, citado pelo site. 

 

De acordo com os média iraquianos, um especialista do hos-

pital disse que quatro dos fetos estão mortos e que outros 

bebés poderão estar em risco durante a gestação. 

 

BIBLIA 
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por isso os jovens devem moderar a 

maneira de usar as TICS (tecnologias) de 

maneira que não afecte o convívio social, a 

vida com Deus e a formação académica. É 

preciso saber dominar as TICS e não dei-

xar que elas dominem os jovens, saber 

gerir o tempo de modo a efectuar activida-

des que dignifiquem a vida com Deus, 

com o próximo e connosco mesmo. 

Um dos pontos debatidos foi sobre a for-

mação e os estudantes chegaram mesmo à 

conclusão que para ter uma formação de 

sucesso é preciso: 

- Ser sábio: que é, em primeiro lugar, a 

capacidade de fazer a vontade de Deus 

(Provérbios 9:10; Oseias 4:6) 

- Ter conhecimento: como estudantes, a 

principal missão é ganhar conhecimento 

para seguir e criar desenvolvimento. 

Ao finalizar, foram deixados alguns conse-

lhos úteis como: 

- Ter ideia clara do que quer ser (estudar 

apenas por estudar não cria qualquer 

incentivo para superar as eventuais dificul-

dades ao longo do percurso); 

com as espectativas, pois apenas 

menos de 30 pessoas participaram na 

mesma actividade, já que a actividade 

foi pensada em benefício de todos os 

membros e serviria para o enriqueci-

mento dos conhecimentos dos mes-

mos. 

É de realçar ainda a presença do Direc-

tor da Juventude de S. José, o irmão 

Eduardo Tomás, o guardião da mesma 

Paróquia e o irmão Jackson Teca, o 

qual representou o pastor da Paróquia, 

o Venerável Simão Adolfo. Ao longo 

da actividade, a palestrante levou mais 

ao fundo o tema, fornecendo todos os 

conhecimentos necessários, para que 

os jovens possam ter uma vida saudá- 

vel, livre de doenças.   

Uma das novidades da actividade foi a 

apresentação do novo membro do 

Núcleo dos Estudantes de S. José, 

irmão Vladimiro Álvaro, pelo Director 

do grupo, Mateus Conde, o qual o 

colocou para ocupar o cargo de Coor-

denador do grupo.  

Apesar da pouca participação, a activi-

dade correu da melhor forma e em bre-

ve, o Núcleo dos estudantes espera rea-

lizar mais uma actividade e apela à 

participação de todos os membros da 

Paróquia de S. José.  

 

Por: António Soares 

FICHA TÉCNICA :Director: Filipe Mutunda Castanheiro; Director Adjunto: Manu Mayza Soares; Redacção Principal: António Soares; Fotografia: 

Mendes Soares; Notícias: António Soares, Filipe Mutunda, Mendes Soares, ; Editor: António Soares Entrevista: Filipe Mutunda, Colaboradores: Bis-

po André Soares, Reverendo Simão Adolfo, João Nunes, Reverendo Mansita Sangi ; Lazer:  Santos Estêvão, Mendes Soares,;  Estudo Bíblico: Jackson 

Teca,  Liturgia: António Soares, Saúde: DPDC Impressão: Manu Soares, Fernando Panzo; Anúncios: Mendes Soares; Juventude: Lando Janete, 

António Soares; Um exemplo a seguir: António Soares. 

 

- Ter gosto pela profissão, objectivos pes-

soais, saída profissionais, talento pessoal, 

conhecimento de base adquiridos em clas-

ses anteriores. 

- Escolher o curso que melhor se ajusta às 

capacidades: certamente será um factor 

facilitador do sucesso nos estudos. 

- Procurar sempre saber os seus pontos 

fracos e fortes para investir na sua supera-

ção 

Fazer cábulas e outras formas de fraudes 

académicas, para além de constituir peca-

do para um Cristão, é também uma autên-

tica desonestidade intelectual. 

Foram ofertados doce doce (sambapitos e 

pastilhas) para todos, fez-se a entrega do 

certificado ao núcleo com maior partici-

pação, que foi o de Santo Estevão e reali-

zou-se sorteios no qual os prémios foram 

telefone, pendraiv e muito mais. Como 

imensa alegria e união encerrou-se a acti-

vidade com o Hino dos estudantes.  

 

 

Por: Lando Janete 

O Núcleo dos Estudantes da Paróquia 

de S. José organizou e realizou no pas-

sado sábado, dia 26 do mês de Outu-

bro, uma palestra de carácter educativo 

com tema: “ A higiene corporal”, cuja 

palestrante foi a irmã Dineza Santos. A 

palestra foi realizada com o objectivo 

de educar e alertar todo o povo de S. 

José em geral, e em particular os 

jovens, sobre os cuidados a terem para 

que tenham um corpo saudável, física 

e psicologicamente, evitando assim 

certas doenças que têm assolado a 

sociedade angolana. É de lamentar a 

participação dos membros da paró-

quia, os quais não corresponderam  

A Federação dos Estudantes do Distrito 

Luanda Sul (FEIAA/ DLS) realizou no dia 

19 de Outubro do corrente ano um retiro na 

localidade da Ilha do Mussulo. 

Os estudantes do Distrito Luanda Sul tive-

ram a grande oportunidade de conhecer a 

Ilha do Mussulo no dia 19 de Outubro, na 

qual foram enriquecidos do seguinte tema “ 

Como ter um percurso de formação acadé-

mica com sucesso” ministrado pelo irmão 

Domingos Mbomba Massala.  

Estiveram presente 124 jovens estudantes, 

divididos em grupos de 10 estudantes e aos 

quais foi dado um folheto para reflectir 

acerca das influências das tecnologia, algo 

que tem afectado a vida dos estudantes Cris-

tãos e não só, tirando assim as seguintes 

conclusões: 

“ Nota-se que a tecnologia influencia nega-

tivamente no sucesso estudantil (quando 

mal usada)”. 

“Os jovens actualmente gastam mais tempo 

em aparelhos tecnológicos do que a sua vida 

com Deus (oração, Jejum e meditação do 

Evangelho) ”.  

Depois do parecer de cada grupo, percebeu-

se que a maioria dos jovens estudantes estão 

a fazer o uso incorreto das tecnologias,  
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J O R N A L  O  M E N S A G E I R O  

 

 N O T Í C I A S . . .  

ARCEBISPO DE CANTUÁRIA BAPTIZA PRÍNCIPE JORGE NA CAPELA REAL 

 

 

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ CELEBRA O MATRIMÓNIO DE MARIA E JOSÉ 10 MESES DEPOIS   

P Á G I N A  2  

."  Aqueles que fazem esta viagem deve olhar 

em duas direções, disse o arcebispo. 

"Primeiro, eles olham para o mundo. Jesus diz 

aos seus discípulos para que as pessoas vêm a 

ele. Para isso eles têm que ser voltada para o 

exterior, em contacto com o mundo acolhedor, 

generoso de espírito, vivo com a vida de Cristo 

a quem vai apresentar todos os que vêm. Ele 

acrescentou que, como cristão, Príncipe George 

'é para compartilhar a vida de Cristo, que nele 

está, independentemente de quem ele conhece, 

sua fé ou a natureza ou hábitos, para que os 

outros encontrem a vida.  
Esta partilha pode ser em palavras ou ações 

generosas - provavelmente ambos -., Mas vai 

ser ambos muito caro e infinitamente gratifican-

te " A segunda direção em que os cristãos 

devem olhar é para Cristo, disse o Arcebispo 

Em " ambas as leituras, Jesus centraliza os 

comandos em si mesmo: venha para mim, per-

manecerdes em mim. Ele é o único lugar para 

ir, para os recursos George terá de modo que  
 

assim o seu nome no livro da vida e 

colocou-se na lista dos casais de S. José. 

O casamento, é um acto importante na 

vida de duas pessoas, pois quando duas 

pessoas decidem se casar, estão concor-

dando com mesmo sentimento, dispos-

tos a suportarem-se e suportar tudo, 

quer seja na alegria, na pobreza, quer 

seja na saúde e na doença, confiando 

um num outro e tornar todas as coisas 

transparente dentro do relacionamento. 
Certamente foi esta a decisão do casal 

mais jovem da Paróquia de S. José que 

ainda sente e disfruta da alegria extensi-

va e contagiante da sua celebração 

matrimonial.     

Para quem esteve presente, certamente assis-

tiu a um evento de muita alegria e de grande 

emoção, até porque não é todos os dias que 

os membros da Paróquia de S. José assistem 

a uma celebração matrimonial. Mas para a 

novidade de todo o povo de Deus em geral e, 

em particular o de S. José, ainda este ano 

perspectiva-se mais um enlace matrimonial 

entre dois jovens da mesma Paróquia, cuja 

data já foi anunciada.  

E equipa do Jornal O Mensageiro, Deseja 

felicidades ao mais novo casal da Paróquia 

de S. José e que Deus continue vos aben-

çoando.  

Por: Filipe Mutunda 

Os membros da Paróquia de São José assis-

tiram no dia 10 de Outubro do ano em cur-

so, na Paroquia citada, o filme intitulado 

“O Peregrino- Uma Jornada para o Céu”.  

A actividade, Noite de Cinema, é uma ini-

ciativa do Departamento de Educação Cris-

tã e Evangelismo da Paroquia de São José, 

chefiado pelo irmão Avelino João Bige 

Boavida, com o objectivo de evangelizar e 

ajudar o povo de Deus na interpretação da 

bíblia por meio de imagens. O Peregrino- 

Uma Jornada para o Céu, aborda a vida do 

homem antes e após a sua conversão até a 

sua chegada ao Céu. Após o filme, seguiu-

se o estudo bíblico com tema “a Oração  

(porque? Como? Onde e quando orar?)”, presidido pelo 

Director do Departamento de Educação Cristã e Evan-

gelismo da Paróquia de São de José, irmão Boavida, 

onde se aprendeu acerca da importância do cumprimen-

to da oração dominical, Pai Nosso, na vida do Cristão e 

não só. 

O filme, segundo o Director, marca o início de várias 

outras actividades cinematográfica ainda por se reali-

zar, pois seguir-se-ão vários outros filmes como: A 

Paixão de Cristo, Actos dos Apóstolos e tantos outros. 

Nesta actividade, estiveram presente o Director Distri-

tal da Juventude do Distrito Luanda Sul, a Direcção 

Paroquial da Juventude, a Direção Paroquial da União 

das Mães, o grupo de Escuteiro D. Dinis  Sengulane, a 

Banda Flauta Alexandre Luís Domingos (GFLALD), 

os grupos Corais Esperança em Cristo e Querubins  

“ O PEREGRINO- UMA JORNADA PARA O CÉU” MARCA A 1ª GRANDE NOITE DE CINEMA NA IGREJA 

ele seja tudo o que ele pode ser, de modo que ele se 

torne mais plenamente a pessoa que Deus o criou 

para ser. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. " O 

arcebispo disse que os pais e padrinhos de Príncipe 

George têm uma 'tarefa simples "para" ter certeza 

que ele saiba quem é Jesus. Falar dEle, ler histórias 

sobre Ele. Apresentá-lo em oração.  Ajuda [Príncipe 

George] para crescer e florescer para a pessoa que 

Deus criou e que o chamou para ser " O arcebispo 

concluiu: "Para a vida ser completa, a vida e o amor 

confiável de Jesus Cristo é o fundamento. Isso é 

algo que cresce em, viver, se apegar e que finalmen-

te, nos leva para casa. 

"Com Cristo e do seu amor como o nosso centro, 

todas as necessidades que encontramos são confron-

tadas, todas as esperanças que temos são em forma, 

e todas as possibilidades da nossa jornada de vida 

sejam cumpridas." 
 

 

 

O arcebispo de Cantuária realizou no 

passado dia 23 do mês de Outubro, o 

baptismo do príncipe George de Cam-

bridge na Capela Real no Palácio de 

St. James, em Londres.                    

No decorrer do serviço, o arcebispo 

dirigiu-se aos pais e padrinhos do 

Princípe George. Ele lembrou que o 

serviço de baptismo não é centrado em 

"um fazedor de regras e regulamen-

tos", mas em "Jesus, que chama cada 

um de nós a fazer uma viagem  

Os membros de S. José assistiram mais 

uma vez, depois de quase 10 meses, à 

celebração matrimonial de seus filhos 

José Domingos e Maria Carlota Mateta, 

no passado dia 05 de Outubro do ano em 

curso, realizado na Paróquia local. Papá 

José e mamã Maria, decidiram que já era 

altura de se juntarem e se tornarem uma 

só carne e um só corpo, confirmando 

esta decisão, através da realização do 

elance matrimonial.  

Neste Culto de celebração matrimonial 

contou com a presença de vários convi-

dados, tais como a família e amigos dos 

noivos, grupos corais e, em especial a 

Reverenda Albertina, proveniente da 

Igreja IERA, a qual foi a pregadora do 

dia. Com a realização deste acto, o novo  

e os demais povo em geral. 

Apela-se assim à aderência não só ao povo 

de São José, em particular, mas também ao 

povo Anglicano em geral, independente-

mente do Distrito Eclesiástico a que perten-

ce, nas próximas actividades deste género, 
tudo em prol do evangelho de Cristo pelo 

qual são todos irmãos. 

Assim, deu-se a abertura desta actividade, 

Noite de Cinema, com o filme O Peregrino- 

Uma Jornada para o Céu. 

 

 

Por: Mendes Soares 



  

 

 E N T R E V I S T A . . .  

“AMO O CORO, FICO MUITO FELIZ QUANDO ESTAMOS TODOS JUNTOS A CANTAR PARA DEUS”  
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 Manuel António Pingano, nasceu 

no dia 28 de Setembro de 1979, na 

Província do Uíge, município de 

Sanza Pombo. É estudante do 1º 

ano do curso de Psicologia no 

ISCED e, é o mais antigo corista 

do Grupo Coral da Paróquia de S. 

José, denominado Os Querubins. 

Numa véspera que o grupo se pre-

para para comemorar o seu 22º 

aniversário, o Jornal O Mensagei-

ro foi atrás de um dos co-fundador 

deste grupo a fim de poder conhe-

cer um pouco da história dos Que-

rubins, desde o seu nascimento até 

ao momento actual e não só, 

conhecer também internamente o 

grupo.   

Para quem não se lembra e para a 

curiosidade de muitos, o Grupo 

Coral Os Querubins é o grupo 

Juvenil com maior aparições em 

Cultos Distritais e, é dos poucos 

grupos corais antigo que ainda se 

mantém em pé. A sua referência 

em termos de hinos, é a música 

intitulada “ Não vou enfraque-

cer” , a qual deixa os ouvintes e 

amantes da boa música em euforia 

e reflexão.  

Para que o povo conheça a histó-

ria deste antigo grupo coral, 

acompanhe a breve entrevista que 

o Jornal O mensageiro fez, conce-

dida por um dos mentores deste 

coro.  

FUNDAÇÃO DO CORO? 
O coro foi fundado no dia 15 de 

Dezembro de 1991, pelo grupo de 

professores da Escola Dominical da 

Paróquia de S. José, encabeçado pelo 

irmão Simão Bengue. Na altura 

faziam parte do grupo, para além de 

mim, os irmãos: Simão, Lopes Ngan 
 

da, irmão Nazaré, Lili e o irmão Paulo das Rosas 

que também deu uma grande ajuda a este coro. 

Na altura, cantávamos misturados, ou seja, os 

coristas do ESCODOM eram os mesmos que 

cantavam no VOPAR. Mas depois um tempo, 

decidimos dividir em VOPAR e ESCODOM, foi 

assim que nasceu o coro Os Querubins. 

HÁ QUANTO TEMPO É CORISTA? 

Desde a data da fundação do coro, sou corista há 

22 anos.  

O QUE É SER QUERUBINS? 

Ser Querubins é uma grande alegria, porque os 

Querubins são Anjos do Senhor, cantam engran-

decendo e louvando o nome de Deus cem cessar. 

E quem tem esse privilégio de cantar para Deus é 

maravilhoso, é abençoado, quer dizer que ser 

Querubins é uma bênção. 

MOMENTOS ALTOS DO CORO? 

Desde o momento que nós retomámos e pegamos 

a turma B da Escola Dominical, a partir de 2003 

começamos a trabalhar e desde aquela altura até 

hoje nós nunca caímos. O momento mais alto do 

coro foi desde a entrada do nosso actual Director 

Técnico do coro, o irmão Avelino Boavida, o 

qual deu uma grande força, uma nova viragem ao 

grupo, fez com que fosse mais completo, diversi-

ficado e mais conciso. Não foi apenas isso, a sua 

entrada no coro deu também uma nova vida ao 

grupo tecnicamente. 

QUANDO FOI ELEITO DIRECTOR? 

Não me lembro data, mas fui eleito em 2004. 

Ainda me lembro que não fui eleito numa 

Assembleia. Quando fomos a buscar a turma B 

da qual até agora só existem a irmã Ivone, irmã 

Aida e o irmão Filipe e o Kioge que apareceram 

agora, somente estes irmãos faziam parte da tur-

ma que fomos buscar, então eu tinha sido indica-

do, para ficar em frente da Comissão de Gestão 

antes que realizássemos uma Assembleia de elei-

ção do Director do coro. Mas infelizmente não 

conseguimos realizar esta Assembleia e a partir 

daí, numa voz unânime, fui indicado como 

Director do coro. No meio deste mandato, reali-

zamos já duas Assembleias de Renovação de 

Mandato.  

MOMENTOS INESQUECÍVEIS? 

No 1º aniversário que realizamos, quando tomei 

posse como Director do coro, foi uma experiên-

cia de vida, um momento que me marcou bastan-

te, embora não se compare com os momentos 

actuais penso eu, porque os momentos actuais 

são melhores, o coro evoluiu muito em termos 

técnicos e em outros aspectos. Pelo 1º aniversá-

rio ser talvez o primeiro em que eu era Director, 

tornou-se então o mais marcante.  

DIFICULDADES? 

São várias as dificuldades, em termos adminis-

trativos, financeiros principalmente, em termos 

técnicos ainda temos algumas lacunas, sendo 

assim precisamos trabalhar para ver se consiga-

mos ultrapassar essas dificuldades. São imensas 

dificuldades, há momentos que sentimos que o 

coro está fraco em termos de pessoal, mas há  

 

 

 

aquele momento em que vivemos um tempo de 

graça. Portanto, as dificuldades são nestes aspec-

tos. 

JÁ PENSOU EM DESISTIR? 

Já! Mas de boca para fora, eu já pensei em desis-

tir do coro, deixar de cantar e deixar a direcção, 

mas o cantar fala mais alto, Deus toca. Tal como 

disse, foi apenas de boca para fora, mas no cora-

ção é difícil. 

QUAL É A SUA MOTIVAÇÃO?  
Pessoalmente já pensei em realizar uma assem-

bleia de renovação de mandatos, mas por moti-

vos de saúde que fiquei tanto tempo, fizeram 

com que não pudesse realizar a mesma assem-

bleia. Mas de 2004 até agora, já realizamos duas 

Assembleias de Renovação de Mandato. Os 

coristas e o coro confiam em mim, por isso estou 

a continuar e também, gosto de facto, de estar em 

frente, orientar, apesar de que em todo o trabalho 

é necessário que se dê oportunidades para as 

outras pessoas, para ver se consigam também dar 

o seu saber, razão pela qual nós, indirectamente 

fomos preparando alguns irmãos para estarem 

capacitados em termos administrativos e de 

orientação no grupo coral. A prova concreta é a 

irmã Aida, que é a Directora Interina do grupo 

actualmente, porque nós fomos dando algumas 

experiências indirectas. Portanto, é a referência 

do coro, eu gosto do trabalho que faço.   

PLANOS PARA ESTE ANO? 

Para este ano, já não temos hipóteses. Os únicos 

planos que nós temos agora é prepararmos o ani-

versário, o casamento da nossa querida Directora 

e as perspectiva são várias, principalmente para o 

próximo ano, também está na forja a gravação, a 

organização do coro no que concerne à organiza-

ção administrativa e técnica. É o plano que temos 

o qual precisamos implementar, queremos orga-

nizar o coro no sentido próprio da palavra, para 

que aquelas pessoas que nos gostam de ver a 

cantar, vejam que para além de cantar nós tam-

bém estamos organizados administrativamente. 

Portanto, quando começar o próximo ano, os 

planos são primeiramente, organizar internamen-

te a Direcção, administrativamente o Coro, colo-

car as coisas no seu devido lugar e também, rea-

lizarmos uma Assembleia de Renovação de Man-

dato para ver se nós consigamos trocar as pes-

soas.  

MENSAGEM PARA TODOS OS CORISTAS 

Que façamos um esforço, oremos a favor 

deste coro, que cada um consiga orar para o 

outro, consiga persuadir e consiga dar o seu 

melhor para este coro. Eu amo esse coro e 

todos os integrantes, fico muito feliz quando 

estamos todos juntos a cantar para Deus e 

preparamos o nosso lugar no paraíso.  

 

                                                                                           

Por: Filipe Mutunda 

 

 

 



  

 

REGISTADOS 188 CASOS DE DIABETES NO HOSPITAL PROVINCIAL DO UÍGE 
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Uíge, 29/10 - Cento e 88 casos de dia-

betes com quatro óbitos foram regista-

dos de Janeiro à Outubro do corrente 

ano, no hospital provincial do Uíge, 

contra 254 do mesmo período do ano 

transacto, informou na terça-feira, 29 

de Outubro, à Angop a chefe da sec-

ção, Irmã Lukanu Sunda. 

De acordo a técnica de saúde, o núme-

ro de óbitos aumentou em relação ao 

ano anterior em que se registou apenas 

um óbito. Mas quanto ao número de 

pacientes houve uma redução de 66 

pacientes.  

Esclareceu que os pacientes acompa-

nhados durante o período em referência 

têm idades compreendidas os 10 e os 75 

anos e são oriundos dos 16 municípios 

da província. 

Na ocasião, a responsável apelou às 

famílias e pessoas singulares a aderirem 

ao controlo médico para saber o seu 

estado de saúde. 

“ É necessário que cada um saiba o seu 

estado de saúde, pois só assim podere-

mos evitar certas doenças. As pessoas 

devem criar o hábito de ir ao médico 

para controlarmos a nossa situação sero-

lógica”, aconselhou a religiosa. 

A religiosa aconselhou a população 

para a necessidade de optarem por 

uma alimentação cuidada evitando o 

uso excessivo de bebidas alcoólicas, 

gorduras e guloseimas. 

Para ela, a opção em alimentação 

natural sobretudo a baseada em legu-

mes, cereais, vegetais e outras ricas 

em vitaminas constituem a principal 

forma para prevenção de diversas 

doenças, mormente os casos de diabe-

tes. 
 

 
Fonte: Angop 

Os levantamentos publicados no jornal da 

Academia Americana de Medicina do Sono 

destacaram a importância do tratamento da 

SAOS. 

 Três novos estudos mostram a importância 

para os adultos de procurar tratamentos para a 

doenças do sono e terem como objetivo sete a 

nove horas de sono por noite para manter 

uma vida saudável.  

Levantamento com 2.240 adultos, foi o pri-

meiro a examinar a relação entre a apneia 

obstrutiva do sono (SAOS) e mortalidade em 

asiáticos. Os resultados mostram que todas as 

causas de risco de mortalidade foram 2,5 

aumentadas e, em especial, o risco de morta-

lidade cardiovascular 4 vezes maior entre as 

pessoas com SAOS grave. 

Outro estudo com 2.673 pacientes na Austrá-

lia descobriu que SAOS não tratada está asso-

ciada a um aumento do risco de acidentes 

com veículos automotores em homens, assim 

com os "quase acidentes" em homens e 

mulheres.  O último estudo examinou a rela-

ção entre a duração do sono e auto-percepção 

de saúde em adultos coreanos. 

Os resultados associaram a falta de sono 

(menos de 5 horas/dia) ou o excesso (mais de 

9 horas/dia) a problemas de saúde constata-

dos pelo próprio paciente. Os resultados 

reforçam vários estudos recentes que desta-

cam a importância de um sono adequado na 

saúde física e mental. Os estudos foram 

publicados na edição de terça-feira (15) do 

Journal of Clinical Sleep Medicine, da Aca 

 

demia Americana de Medicina do Sono 

(AASM). Segundo dados da Academia, 

entre 12 e 18 milhões de adultos nos EUA 

estão em tratamento de apnéia obstrutiva 

do sono. 

A SAOS é uma doença grave do sono que 

está associada com um risco hipertensão 

arterial, doenças do coração, diabetes, 

depressão e acidente vascular cerebral. 

A maioria dos adultos precisa de cerca de 

sete a oito horas de sono todas as noites 

para se sentir alerta e bem descansado. 

 No entanto, levantamento realizado nos 

EUA mostrou que 30% dos adultos não 

conseguem regular seu período de sono.  

 

Fonte: Portal de saúde 

TRÊS ESTUDOS COMPROVAM QUE O SONO É FUNDAMENTAL PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

SABIAS QUE… 
 

Tomar apenas um copo de sumo de uva escura por dia é um santo remédio. Os bioflavonoides, os taninos e o resveratrol encon-

trados na fruta são os responsáveis pelos benefícios à saúde. "A substância mais importante é o resveratrol, um composto fenóli-

co que fica na casca da uva. Ele funciona como um protetor do alimento contra o ataque de vírus e fungos", explica a nutróloga 

Cristiane Coelho. Essa ação também é feita em nosso organismo: o resveratrol combate a produção de toxinas e radicais livres e 

evita a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, diminuindo os níveis do mau colesterol (LDL) no sangue, prevenin-

do infartos e acidente vascular cerebral (o popular derrame). A pressão arterial também tende a ficar sob controlo com o uso diá-

rio do sumo. 

E não é só: a bebida ainda age contra o câncer, contribuindo para a redução da incidência de tumores, principalmente os de pul-

mão, intestino e cólon. De acordo com pesquisas publicadas no periódico americano Journal of Nutrition, os compostos antioxi-

dantes encontrados nas uvas previnem danos ao DNA e evitam que uma célula se torne maligna. Os 20 antioxidantes presentes 

na uva (especificamente na casca da espécie roxa ou rosada - as uvas brancas e verdes não contêm as mesmas substâncias) agem 

em sinergia para combater os radicais livres que favorecem o surgimento de doenças e o envelhecimento precoce. 

 

· O suco repara as células do corpo e ajuda a prolongar a juventude da pele. 

· Favorece as funções hepáticas (do fígado) e é um valioso estimulante digestivo. 

· Acelera o metabolismo, reduzindo o ácido úrico (substância produzida pelo organismo e que causa fadiga. 

· Por ser alcalinizante (combate a acidez sanguínea), é indicado para pessoas que consomem carne em excesso. 

· Fortalece o sistema imunológico, já que possui ativos com poder anti-inflamatório e antimicrobiano. 



  

 

E S T U D O  B Í B L I C O  
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O FIM DO ANO LITURGICO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano da Igreja termina com a Festa de Cristo Rei, normalmente no final do mês de novembro, antes do início do 

Advento, da preparação para as solenidades do Natal. Com isto, mudamos de “ciclo litúrgico”, acompanhando 

um caminho pedagógico da Igreja. 

 

No Domingo de Cristo Rei, celebramos o dia dos leigos e das leigas, pessoas que procuram testemunhar o seu 

batismo na vida concreta. 

Estamos também encerrando o 2º Ano Catequético Nacional, que permitiu um grande despertar na catequese de 

todas as nossas dioceses, paróquias e comunidades católicas. 

 

Neste final de semana o pensamento da Igreja é voltado para as festividades de Cristo Rei, refletindo que tipo de 

reinado Cristo assume. Mesmo estando na terra, os seus objetivos não são daqui. São de vida, a ponto de dar a 

vida por todos. 

 

A realeza de Jesus tem como objetivo dar testemunho da verdade. Ele é a manifestação da fidelidade de Deus ao 

longo da história.  

E deu a vida por isto, chegando até a morte cruel na cruz, revelando a autenticidade de sua vida. 

 

Aderir a Jesus Cristo é dar testemunho da verdade, tendo coragem de enfrentar o mundo da mentira proclamado 

e anunciado pela cultura secularizada. Existem hoje forças hostis ao projeto da caridade na verdade. 

 

Celebrar Cristo Rei significa reanimar a resistência das novas comunidades para enfrentar o mundo da violência, 

da infidelidade e do poder econômico excludente, que não leva em conta o valor da vida e da dignidade humana. 

 

Ser cristão hoje é ser sinal de contradição e de luta pela construção de um reino diferente do mundo globalizado, 

que massifica e coloca as pessoas perdidas na sua identidade. É o mundo da competição, da riqueza, do ter, do 

poder e do prazer. 

 

Para construir o Reino de Deus é preciso dar passos com paciência e perseverança. São exigências fundamentais 

a vida, a partilha, a paz, a justiça, a solidariedade. Isto exige esforço, empenho e engajamento total. Supõe ruptu-

ra com o sistema que cria vítimas inocentes e indefesas.  

 

 
Por: Mendes Soares 



  

 

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 DE SANTO ESTEVÃO… “HOMEM CHEIO DE FÉ E ESPÍRITO SANTO” 

UM EXEMPLO A SEGUIR... 

P Á G I N A  4  

Diácono Santo Estêvão é o 

primeiro mártir do cristia-

nismo, sendo considerado 

santo por algumas das 

denominações cris tãs 

(católica, ortodoxa e a 

anglicana).  

É celebrado em 26 de 

Dezembro no Ocidente e 

em 27 de Dezembro no 

Oriente por tais denomina-

ções.  

 

Ele também está listado 

entre os Setenta Discípulos. 

 

O seu nome vem do grego 

Στέφανος (Stéphanos), o 

qual se traduz para aramai-

co como Kelil, significando 

coroa - e Santo Estêvão é, 

de resto, representado com 

a coroa de martírio da cris-

tandade, recordando assim 

o facto de se tratar do pri-

meiro cristão a morrer pela 

sua fé - o protomártir. 

A história de Estêvão apare-

ce nos capítulos 6 e 7 do 

livro "Atos dos apóstolos", 

no Novo Testamento. Cons-

ta que houve resmungos da 

parte dos "judeus que fala-

vam grego" (hellēnistōn) 

contra os "judeus que fala-

vam hebraico" (hebraious)  

 porque suas viúvas estavam sendo pre-

teridas na distribuição (diakoniāi) diária 

de alimentos (Atos 6:1).  

 

Os apóstolos convocaram então os discí-

pulos e propuseram que fosse formada 

uma comissão de "sete homens acredita-

do, cheios de espírito e de sabedo-

ria" (Atos 6:3), que se incumbiriam da  

distribuição. Estêvão, "homem cheio de 

fé e espírito santo" (Atos 6:5), estava 

entre esses, todos usando nomes gregos, 

que foram postos diante dos apóstolos e, 

após terem orado, receberam a imposi-

ção das mãos. 

O nome grego de Estêvão parece indicar 

que fosse judeu "helenizado". Por 

'homem acreditado' entende-se que a 

comunidade cristã ("toda a multidão") 

dava bom testemunho (martyria) dele. 

 

Como pretexto de sua autodefesa, em 

discurso longo e enérgico, aproveitou 

para iluminar as mentes de seus adversá-

rios. Primeiramente resumiu a história 

hebraica de Abraão até Salomão, em 

seguida afirmou não ter blasfemado nem 

contra Deus, nem contra Moisés, nem 

contra a Lei, nem contra o Templo.  

 

Demonstrou de fato que Deus se revela-

va também fora do Templo e se propu-

nha a revelar a doutrina universal de 

Jesus como última manifestação de 

Deus. Em seguida verberou a increduli-

dade dos judeus, que chamou de homens 

de dura cerviz e de corações e ouvidos 

incircuncisos, e que sempre resistiram à 

voz do Espírito Santo.  

Terminou elevando os olhos para o alto 

a afirmando: “Eis que estou vendo os 

céus abertos, e o Filho do Homem senta-

do à direita de Deus” (At 7, 56).  

 

Então os acusadores, levantando um 

grande clamor, arremeteram unani-

memente, com fúria, contra Estêvão 

e o apedrejaram.  

O livro sagrado anota que estava pre-

sente ao crime também Saulo, o futu-

ro Paulo, apóstolo dos gentios.  

 

Santo Estêvão goza de bastante 

popularidade em países europeus, 

como Espanha, Itália e Portugal.  

 

As últimas palavras do mártir Estê-

vão, durante o martírio, foram: 

“Senhor Jesus Cristo, recebe o meu 

Espírito”.  

E, com os joelhos dobrados debaixo 

de uma chuva de pedras, o primeiro 

mártir cristão repetiu as mesmas 

palavras de perdão pronunciadas por 

Cristo sobre a cruz: "Senhor, não 

lhes imputes este pecado." Tendo 

dito isso, adormeceu no Senhor.  

Alguns cristãos piedosos sepultaram 

Estêvão e fizeram grandes lamenta-

ções por causa dele. 

 

Os Santos Padres tecem grandes elo-

gios a Santo Estêvão, pondo em rele-

vo sua pureza, zelo apostólico, firme-

za e constância.  

Antes de tudo, porém, lhe enaltecem 

o amor ao próximo, verdadeiramente 

heroico, que o levou a rezar pelos 

próprios assassinos. Esta oração, 

com certeza, mereceu a conversão de 

São Paulo. 

 

                                                                           

Por: Aida Mateus   



  

 

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

Estudo Bíblico 

LUCAS 15: 1-10 

Tema: RECUPERE AS SUAS MOEDAS  

 

Saúdo os irmão com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amem! A parábola das dracmas perdidas fala especifica-

mente do pecado. Mas as dracmas que vou falar hoje falará especificamente dos nossos valores, virtudes que 

temos mas que estão se perdendo. 

Hoje vimos nas Igrejas, pessoas enfim, com certa apatia, fragilidade. Frieza e tantas coisas medíocres devido as 

moedas que se perderam e não estão ser achador. Amados a mulher que perdeu as moedas representa a Igreja e a 

Igreja não são as paredes ou estruturas são de factos nossas próprias vidas.  

As moedas representam nossas qualidades. Eis as moedas que estão se perdendo 

em nós (Igreja). 

 

1º Oração: As pessoas perderam o tempo de orar é tanta coisa para fazer, mas a 

oração é deixada a parte; 

2º Arrependimento: Hoje as pessoas fazem e desfazem das coisas porque perde-

ram senso de arrependimento, é só fazer… 

3º Santidade: Quando perdemos a Santidade, nos tornamos semelhantes aquilo que os mundanos; 

4º Verdade: Ninguém é mais verdadeiro com os outros, há muita falsidade nas pessoas até mesmo de ser Cristão; 

5º Amor ao Próximo: hoje tá difícil amar incondicionalmente, muitas invejas contra o próximo, egoísmo a 100%; 

6º Humildade: As pessoas tornaram-se agora prepotentes, arrogantes, ignorantes e desprezadores; 

7º Temor a Deus: As pessoas já não têm temor, vão para Igrejas quando e como 

querem; barulhos, brincadeiras na Igreja e sobretudo no altar; 

8º Fidelidade: Este tem sido o caminho preferencial para aqueles que acham que 

um ou uma é pouco. É tanta traição que o casamento de 20, 30 anos se dissolve. 

9º Jejum: Se nem oração mais as pessoas fazem, quanto mais o Jejum? 

10º Vergonha na cara: Talvez possas rir, é verdade e seríssimo as pessoas agora 

estão nem ai com seus maus actos, fazem as coisas naturalmente, pregam, cantam, 

evangelizam e tudo parece estar numa boa. 

 

Nós como Igreja precisamos tomar atitude desta mulher, parar com tudo que esta em nos-

sa volta, varrer, procurar até achar ou seja recuperar aquilo que se perdeu, ainda há tempo 

e se perdemos uma, duas ou mesmo todas podemos ter a oportunidade de recuperar, basta 

pedir auxilio do Espirito Santo e dos seus irmãos. 

 

Parar tudo é um pré- requisito para quem quer achar. As pessoas estão a procurar mas 

não daquilo que perderam, devemos acender nossa candeia, varrer nossa casa e procurar 

até recuperar a moeda perdida. 

Que Deus seja digno de abençoar esta mensagem e nos ajudar a recuperar as moedas que 

estão ou já se perderam 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…  
CRISTO O REDENTOR 

 
O Grupo Coral Cordeiro de Deus, da 

Paroquia de Cristo O Redentor, comunica 

a todo povo de Deus que em cumprimen-

to da agenda das suas actividades, reali-

zará uma viagem na província de Ben-

guela, de 8 a 11 de Novembro de 2013. 

 

SÃO JOSÉ 

 

CHEGADA DO ADVENTO 

 
A Paróquia de São José comunica a todo 

povo de Deus que no dia 1 de Dezembro, 

data do inicio do Advento, realizará um 

culto de reconfirmação de baptizados e 

confirmados, que já não participam do 

Santo Ministério ordenado por Cristo, a 

Santa ceia, que será presidido pela sua 

Reverendíssima bispo Dom André Soa-

res. Se você é membro desta paróquia e 

encontra-se neste estado contactar os 

Pastores, Ven. Simão Adolfo e Rev. 

Maria Domingos, ou outro líder paroquial  

em caso de ausência dos Presbíteros, para 

as aulas de Catequese aos sábados a partir 

das 8:30. 

 

QUERUBINS 

 
O Grupo Coral Os Querubins, da Paró-

quia de São José, comunica que irá reali-

zar o seu segundo concerto, alusivo ao 

22º Aniversario, no dia 15 de Dezembro 

de 2013. 

 

SANTO ESTEVÃO 

 
A paróquia Central do Santo Estevão , 

sob iniciativa do elenco passado liderado 

pelo Ir. Osvaldo Ferreira, criou a comis-

são da Juventude Adulta, no dia 27 de 

outubro de 2013, que será liderada pelos 

seguintes Irmãos: Coordenador: Domin-

gos Afonso, Coordenador Adj: Miguel 

Eduardo Miguel e Secretária: Domingas 

Marques. E no dia 26 de Outubro de 

2013, foi realizada uma tarde de Confra-

ternização em que se apresentou o plano 

de Discipulados e a criação de Núcleos 

de Oração. 

 
 

 

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

PARA: g8anglicana@hotmail.com.  

2 
P
A

G
IN

A
S:

 2
00

0 
kz

 

1 
P
A

G
IN

A
: 
15

00
 k

z 

1/
2 

P
A

G
IN

A
: 
75

0 
kz

 

1/
3 

P
A

G
IN

A
: 
50

0 
kz

 

1/
4 

P
A

G
IN

A
: 
30

0 
kz

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE 
 

Foi convocada a Sessão Ordinária da Comissão Permanente (CP) a primeira no ano 2013 que vai decorrer na 

paroquia de Cristo O Rei nos dias 8 e 9 de Novembro do ano em curso, as 08:30. Na sua agenda destaca-se a 

preparação do Sínodo Diocesano a ter lugar em Janeiro de 2014 na Província de Benguela. É de salientar que 

alguns passos já foram dados com a realização das Assembleia, de bases para recolha de proposta que serão 

discutida na plenária durante o Sínodo. Outras informações serão fornecidas apos a sua realização. Pedimos ao 

povo Santo que se dedique em orar pelo evento. 

DISTRITO LUANDA SUL 
 

Comunica-se a todo o Povo de Deus que o Delegado Episcopal do Distrito de Luanda sul, Ven. Simão Adolfo 

irá ausentar– se durante duas semanas em missão de estudo. Contudo foi nomeado o Rev. Pedro de Almeida,  

Pároco auxiliar da Paróquia de Patterson, para responsável do Distrito de Luanda Sul até o seu regresso. 
 

COMUNIDADE ANGLICANA 
 

Comunica-se a todo o povo de Deus, que após 38 anos de Episcopado, no dia 27 de Outubro sua Reverendíssi-

ma Bispo Dom Dinis Sengulane, Bispo de Libombos anunciou que irá próximo ano reformar das actividades 

episcopais na Diocese dos Libombos, durante as celebrações do dia da família diocesana em Maciene.  Na oca-

sião Dom Dinis disse que irá dedicar-se a questões de paz, saúde pública e ética. Como se sabe, foi a Diocese 

dos Libombos que esteve na origem da criação da Diocese de Angola, através do trabalho desenvolvido ao 

longo dos 13 anos pelo Bispo dos Libombos, Sua Reverendíssima Bispo D. Dinis S. Sengulane. A missa de 

despedida terá lugar no dia 30 de Março de 2014. 

 

VIAGEM DIOCESANA 

A Sua Reverendíssima Bispo visitou à Diocese dos Libombo, em resposta ao convite formulado no ano passa-

do, aquando do casamento do Bispo D. Dinis S. Sengulane. No dia 27 de Outubro de 2013, realizou o trabalho 

pastoral na Catedral de St. Agostinho em Maciene, onde se passou o Encontro Nacional da família Diocesana. 

A visita serviu também para estreitar laços de amizade entre as duas dioceses, desenvolvido ao longo dos 13 

anos.  Sua Reverendíssima Bispo Dom André Soares já se encontra na Diocese de Angola, desde o dia 30 de 

Outubro. 

JUVENTUDE– DISTRITO LUANDA NORTE 
 

A Direção Distrital da Juventude, de Luanda Norte, comunica a todo o povo de Deus que realizar -se - a 

uma NOITE DE VIGÍLIA na Paróquia de CRISTO REI no dia 29 de Novembro, com o tema em debate: 

O NAMORO E O CASAMENTO NO SEIO DA JUVENTUDE, com o objectivo de Orarmos a favor da 

realização do 1º ACAMPAMENTO DISTRITAL DA JUVENTUDE, de 9 a 14 de Dezembro de 2013, na 

província do Bengo. A contribuição de cada jovem é de 2500 kz até 25 de Novembro. 

 

ACÓLITOS E LEITORES 
 

Estando previsto a realização do 2º Acampamento dos Acólitos e Leitores, a comissão distrital dos acóli-

tos e Leitores Distrito Luanda Norte e Sul, comunica que a mesma actividade será realizada na Paroquia 

de São Pedro, de 3 a 8 de Dezembro de 2013. Para tal, convoca-se todos os Directores paroquiais dos 

Acólitos e Leitores, a participarem numa reunião de carácter organizativo, com a comissão distrital, no 

dia 17 de Novembro do corrente ano na paróquia de São Pedro, após o culto eucarístico. A contribuição, 

de cada Acolito e Leitor é de 1000kz até 24 de Novembro, os mesmos valores devem ser entregue aos 

Directores paroquiais. 

 

CASAMENTO À VISTA 
 

Comunica-se ao povo de Deus que o irmão Fernando Miguel Panzo e a irmã Aida Mateus, apresentaram-

se ao povo de S. José, anunciando a data do seu casamento que está agendado para o dia 21 de Dezembro 

do ano em curso. O Pastor da paróquia, o Ven. Simão Adolfo, pediu ao povo, no sentido de orarem para 

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

anunciada.   


