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I G R E J A  E V A N G É L I C A  U N I D A - C O M U N H Ã O  

A N G L I C A N A  E M  A N G O L A  

 

ÓRGÃO INFORMATIVO DO NÚCLEO DOS ESTUDANTES 

 DE SANTO ESTÊVÃO  

NESTA EDIÇÃO: 
- Estudantes Anglicanos a Caminho da 1ª Conferencia e Campo de férias na Cidade do SUMBE 
- Juventude da Paróquia de Stº Estêvão Realiza Acampamento no LUBANGO  
Pirolito, Jovem da Paróquia Central do Stº Estêvão, disputa o Campeonato Africano das Nações, que está a 
decorrer na África do Sul. 

Novos Delegados Episcopais tomam posse 
A Igreja Anglicana em Angola, celebra hoje, dia 20 de Janeiro, na paróquia de São José - Rocha 

Pinto, um culto ecuménico que marca a cerimónia da tomada de posse dos Novos Delegados 

Episcopais, dos recentes distritos criados na dinâmica do crescimento e descentralização da Igreja 

em Luanda, nomeadamente, Distrito Sul e Distrito Norte, que serão dirigidos pelos Reverendos 

Simão Adolfo e Joana Francisco, respectivamente. Estes que substituem no cargo o Venerável 

Dacosta Emmanuel que cessou o seu mandato em 25 de Novembro do passado ano, numa 

celebração dominical que foi marcada pela entrega de presentes e mensagens de agradecimentos e 

reconhecimentos pelos os seus feitos e dedicação prestada em prol da Igreja. Ven.Dacosta 

Emmanuel que DEUS lhe abençoe! 
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Informação 

Religiosa 
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As paróquias de Santo Estêvão, São José, Cristo Redentor, Patterson o Missionário e Santo 

Agostinho fazem parte do Distrito Sul, sob tutela do Reverendo Simão Adolfo, e as 

Paróquias de Santa Maria, São João Baptista, São Pedro, Santo André e Cristo Rei compõem 

o Distrito Norte, sob tutela da Reverenda Joana Francisco. O RENASCENTE, deseja aos 

novos Delegados Episcopais, muito sucesso nesta humilde missão.   

 

Conheça o Perfil e a Trajectória de Ambos 

Reverendo Simão Adolfo 

Simão Adolfo, filho 

de Adolfo Garcia e 

de Isabel Samuel, 

Natural de Songo-

Uíge, Nascido à 23 

de Junho de 1970. 

Baptizado em 

Quipumba-Loé, 

município do Songo 

província do Uíge no 

ano de 1975, 

confirmado no dia 30 de Novembro de 1987 na 

paróquia de São Pedro antiga classe da paróquia 

de Stº Estêvão. 

Foi secretário para publicidade da Juventude 

de Stº Pedro 

Secretário da Paróquia de São Pedro e antigo 

Corista do Grupo Coral Josué 

Indicado a capelão da Juventude diocesana e 

formador do curso básico de Teologia.

 

No dia 25 de 

Outubro de 2005, foi 

ordenado como 

pároco da paróquia 

de São Pedro, 2 anos 

depois, isto é, em 

2007, foi ordenado ao presbiterato, São José 

de Arimateias e colocado na Paróquia de 

Patterson o Missionário e, lá ficou até Janeiro de 

2012. 

À 29 de Janeiro de 2012, foi transferido para 

pároco de São José – Rocha Pinto, aonde é 

pároco até hoje. 

 

 

Reverenda Joana Francisco 

Natural da Província 

do Bengo, casada 

com o Sr. Bernardo 

António, mãe de 6 

filhos. 

Começou o seu 

percurso religioso no 

ano de 1993 através 

de um convite feito pelo Reverendo Pedro 

António, e daí mesmo começou tudo, neste 

mesmo ano começou a frequentar a catequese, 

recebeu o baptismo no dia 25 de Dezembro de 

1994 pela Sua reverendíssima Dom André 

Soares na altura Delegado Episcopal do Distrito 

de Luanda e pároco de São Pedro, confirmada 

no ano seguinte, 1995. 
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Corista do Grupo 

Coral Deus Connosco 

de São Pedro desde 

o ano de 1995, eleita 

Directora Geral do 

coro em 1997. 

Em 1998, foi eleita 

Secretária da 

União das Mães 

paroquial e em 2000 

contraiu o 

matrimónio. 

No ano de 2002, foi 

eleita secretária 

adjunta da paróquia e no ano seguinte, foi lhe 

entregue o cargo de guardiã. 

Em 2008, começou a frequentar o curso básico 

de Teologia e, em 2010, torna-se membro da 

comissão permanente. 

Foi ordenada a Diaconisa no dia 25 de Março 

de 2011 e colocada na paróquia de São Pedro 

como pastora auxiliar. 

Em 15 de Fevereiro de 2012, ordenada 

presbítera e colocada no São Pedro, e lá está 

até agora como pastora titular. 

 Por: Tussamba Kalunga

Jovens e Estudantes Anglicanos à caminho do Sumbe…   

O secretariado Executivo 

da Juventude e a FEAA-

Federação dos Estudantes 

Anglicanos de Angola, 

preparam a realização do 

Campo de Férias dos 

jovens e estudantes 

Anglicanos em Angola – 

Sumbe 2013, a ter lugar 

na Província do Kwanza 

Sul na cidade do Sumbe, 

entre os dias 23 à 27 de 

Janeiro do corrente ano, 

Com o lema ‘’O 

Compromisso da 

Juventude Anglicana na 

expansão do Evangelho e 

Participação na 

reconstrução do País’’ 

Segundo o irmão 

Mbutakunga Dongala 

Kalunga, coordenador 

adjunto da Comissão 

Organizadora, disse ao 

RENASCENTE que essa 

actividade visa a unidade 

dos Jovens e dos 

Estudantes da Igreja, 

baseando-se na 

abordagem de temas 

bíblicos, científicos, 

concursos bíblicos, 

actividades filantrópicas, 

culturais e desportivas, 

assim como, abordagem 

da história da Igreja, que 

resultará no contributo 

dos jovens e estudantes 

para o crescimento da 

Igreja de uma forma 

geral, assim como, o 

crescimento espiritual e 

intelectual do jovem e 

estudante.  

 Estão convidados 

entidades eclesiásticas, 

governamentais e 

tradicionais para a 

cerimónia de abertura e 

encerramento do campo 

de Férias, entre eles, o 

Bispo da Diocese, sua 

Reverendíssima Dom 

André Soares, que por 

sinal tem sido um grande 

impulsionador para o 

êxito da actividade. 

Explicou o irmão Mbuta 

que, o Lar dos Estudantes 

do Sumbe servirá de 

quartel-general 

(dormitório) e a Casa da 
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Juventude como o local 

para os debates. 

Enfatizou ainda, que esta 

é uma actividade de 

âmbito Nacional, onde 

todo o jovem e estudante 

de todos os Distritos e 

Áreas Missionárias da 

nossa Igreja, são 

chamados a participarem, 

desde já, aproveito a 

ocasião para agradecer os 

jovens que já fizeram a 

sua contribuição o que já 

considero um número 

considerável para o êxito 

do evento, até porque 

esta actividade promete 

bastante! 

De salientar que, a 

Comissão Organizadora 

do Campo de Férias está 

sendo coordenado pelo 

irmão Beirão Garcia 

Secretário Executivo da 

Juventude Anglicana.   

 Jovem e Estudante 

participe! 

 
 

Por:Joaquim Massala ´Jota´ 
 
 
 
 

Juventude de Stº Estêvão, Realiza Acampamento no LUBANGO 
 

 
Com o Lema; JESUS É A NOSSA BANDEIRA, a Juventude da paróquia Central de Stº Estêvão, 
realiza um acampamento à Província da Huíla, propriamente na Capital da Província, 
LUBANGO, de 21 à 27 do corrente mês, com uma caravana composta por 85 jovens, seguem 
viagem hoje a noite numa operadora Inter-provincial MACON, com a finalidade de estarem 
presentes neste acampamento tão esperado desta juventude. 
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Segundo Júnior Cacunda, Coordenador da 
Actividade, disse a nossa redacção que este 
acampamento denominado pague uma 
província e conheça quatro, já está a ser 
preparado desde o primeiro trimestre do 
ano passado, durante a viagem, a 
juventude vai poder fazer paragens nas 
cidades do Sumbe e Benguela para 
apreciação das paisagens e tirar algumas 
fotografias nos pontos mais importantes 
destas cidades para recordações. 
 De realçar que este, é o segundo 
acampamento que a juventude de Stº 
Estêvão realiza, depois de o ter feito no 
ano passado na Província do Huambo, 
durante a estadia na província, a juventude 
vai poder realizar muitas actividades, 
religiosas, sociais, filantrópicas e muito 
mais, com realce às visitas ao palácio do 
Governador, visita ao hospital provincial, 
assim como também ao comando Policial 
da provincial da Huíla, entre outras 
actividades, contam ainda dentro do 
programa deste acampamento, realizar 

trocas de experiencias com a juventude 
local e também encontro com a juventude 
de Igrejas Irmãs sediadas na Província. 

 
Júnior Cacunda diz ainda que, realizarão 
campanhas de evangelização, noites de 
vigílias, manhãs ou tardes de orações e 
partidas de futebol para desanuviar os 
jovens. 
Na sexta-feira, está reservada a visita pela 
província do Namibe, onde os destaques 
recaem para observar a serra da Leba, e 
alguns pontos focais da província, com 
destaque ao Deserto do Namibe para 
apreciar a planta rara, welwitchia. 
Para o encerramento no dia 27, estão 
convidados entidades eclesiásticas, 
políticas e órgãos sociais sediados na 
província. 
Farão ainda parte do encerramento, o  
Venerável Dacosta Emanuel e a sua staff, 
assim como o coro Central ZOLA da 
paróquia Central. 
 A Juventude regressa no mesmo dia a 
tarde assim que o culto terminar! 
 
Bem-haja a juventude Anglicana! 

      

Por: Tussamba Kalunga 
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Pirolito, Jovem da Paróquia Central no palco do Campeonato 
Africano das Nações, a decorrer na África do Sul! 

 

Ontem sonho, Hoje Realidade! 
 

Ilídio Panzo, mais 
conhecido nas hostes do 
mundo do futebol por 
PIROLITO, é jovem da 
paróquia Central de Stº 
Estêvão, está entre os 
convocados de Gustavo 
Ferrín para defender as 
cores da Selecção 
Nacional no Campeonato 
Africano das Nações CAN 
2013, que começou 
ontem na África do Sul, o 
jovem atleta que joga no 
Inter Clube de Angola, 
mostra-se satisfeito e 
orgulhoso em defender as 
cores do seu País. 
 
Pirolito de 19 anos de 
idade, é o jogador mais 
novo da nossa selecção, a 
actuar na posição de 
médio trinco, tem a 
obrigação de trincar todas 

as jogadas ofensivas dos adversários, foi um sonho que se 
tornou em realidade no Jovem Anglicano. 
 
Tudo começou nas ruas, nos campeonatos dos bairros, 
Pirolito, já mostrava sinais positivos de um bom atleta e ter 
vontade de ser federado, nos campeonatos de rua, pirolito 
já fez parte da equipa do irmão Miguel Lengo André, 
Director Técnico-adjunto da BRD. 
Um certo dia, nos disse que iria fazer teste na equipa do 
Inter de Angola, muitos de nós duvidamos, porque seria 
difícil, depois de um certo tempo, de regresso ao bairro, 
disse-nos que foi apurado nos testes que foi submetido, daí  
só foi acumulando sucessos, titular indiscutível na equipa de 
Bernardino Pedroto, e capitão da Selecção sub20, foram as 
razões que atraíram ao treinador Gustavo Ferrín em apostar 
no rapaz. 
Há 7 anos a representar o clube da polícia Nacional, Pirolito 
espera brilhar na África do Sul e ter uma carreira cheia de 
alegrias a nível internacional. 
Coragem rapaz, porque este facto só nos traz alegrias aos 
jovens Anglicanos e em especial a paróquia Central de Stº 
Estêvão 
 

O RENASCENTE deseja-lhe um bom CAN-2013 e que DEUS 
lhe abençoe! 

                                                                                                                                                                         

Por: Nelson Manuel 
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SOBRE OS NOSSOS COROS…

Central Zola Celebrou o 

seu 22º Concerto

O Grupo Coral Zola, 

celebrou no Domingo 

passado dia 13 de Janeiro, 

o seu 22º Concerto 

musical, um dos coros 

mais mediáticos da nossa 

Igreja, há quem diz ainda 

que se deve atribuir o 

título de coro Evangélico 

da Igreja, porque reúne 

vários requisitos para 

merecer esta honra. 

A actividade teve início as 

12h do referido dia, 

contou com uma 

apresentação do irmão 

Joaquim Massala, numa 

tarde que foi animada pelo 

Grupo Flauta Banda Rei 

David e, contou com as 

presenças de vários 

convidados, dentre eles 

entidades eclesiásticas 

com realce ao Reverendo 

Simão Adolfo, irmãos 

Mário dos Santos, 

Antunes Mário, estiveram 

ainda presentes no 

mesmo, os coros, Cruz de 

Cristo da 1ª Igreja 

Baptista, ICUES IEBA 

Cazenga, e o Grupo 

Coral Josué de São 

Pedro.  

Como já era de se esperar, 

pela tamanha capacidade 

organizativa deste gigante 

coro da paróquia central, 

fomos surpreendidos pelo 

traje (Uniforme) que os 

mesmos vestiram, e pela 

forma como entraram em 

palco, acompanhados das 

esposas. 

Cantaram primeiro os 

coros convidados e só 

depois os protagonistas 

entraram em acção. 

Uma ficha técnica repleta 

de muitos hinos, com um 

total de 13 hinos e a maior 

parte foram cantados em 

seguida, sem intervalo, o 

concerto estava animado e 

até porque a plateia 

colaborou e vibrou sempre 

que fosse necessário. 

Ponto positivo: 

Pontualidade pela parte do 

Coro Josué, respeitaram o 

horário e mantiveram uma 

disciplina boa antes, 

durante e depois da 

actividade, para este coro 

nota 10. 

Cumprimento do horário 

pela parte do Coro 

anfitrião, pois o concerto 

começou mesmo na hora 

marcada. 

Ponto Negativo: Ausência 

de 3 coros convidados, a 

nossa redacção, não 

conseguiu ter mais 

informações sobre a 

ausência destes coros. 

Na ponta final da 

actividade, começou a 

chouver e é claro, quando 

isto acontece, o clima 

muda, as pessoas ficam 

preocupados em saber 

como sair e muito mais, a 

chuva caía com 

intensidade e fez com que 

mudassem muita coisa, 

principalmente o local do 

almoço, mas pela graça de 

Deus terminou tudo bem. 

Fundado a 10 de Março de 

1980, até agora tem 

mantido uma performance 

inquestionável 

Actualmente este grupo é 

dirigido pelos irmãos; 

Campos Bendito 

(Presidente), João George 

(Presidente Adjunto) 

Mamzambi Dunge 

(Director Técnico) e 

Mateus Manuel 

(Supervisor Técnico) 

respectivamente. 

  Por: Tussamba Kalunga
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Grupo Coral IIIº Milénio Prepara 12º Aniversário…

O grupo coral IIIº Milénio, está preparando o seu 12º aniversário, o mesmo acontecerá no 

próximo mês na paróquia central de Stº Estêvão. 

 

Fundado à 05 de Fevereiro de 2001, por  iniciativa do Venerável Dacosta Emanuel, este coro 

nasceu com o intuito de ser o viveiro do COESDOCEL, mas por motivos alheio a sua 

vontade, este plano foi para água abaixo. 

 

Contam já com uma obra discográfica intitulada ‘’NÓS SOMOS PEREGRINOS’’, lançado a 

28 de Dezembro de 2008. 

 

Contam com muitos concertos já realizados, e está projectando a gravação da 2ª Obra 

discográfica. 

 

Actualmente este coro conta com um número aproximado de 35 membros regulares, e tem 

como dirigentes a Irmã Maria Afonso e Marta Ferreira como Directora e Directora Adjunta, 

e na Direcção Técnica, contam com os préstimos de Domingos António e Tussamba Kalunga, 

Técnico principal e Adjunto respectivamente

                                                                                    Por: Tussamba

Saiba mais sobre a construção do novo templo... 

 
 

Paróquia Central, Semi Concluída. 



 

 

9 

Estrutura Interna e Instalação eléctrica, já concluíram! 

Há algum tempo que a 

paróquia central de 

Luanda da Igreja 

Anglicana, enche de 

orgulho os seus fiéis, a 

construção que já dura 

há 5 anos, que 

possivelmente termina 

no presente ano, a 

curiosidade é notável 

no rosto dos 

Anglicanos e não só, 

hoje para quem passa 

pela via Machado 

Saldanha, 

obrigatoriamente tem 

de olhar pela 

imponente construção 

que se está fazendo lá, 

é caso de dizer que é 

um ponto de 

referência daquela via, 

de realçar que já 

constitui ponto de 

paragem para os 

taxistas. 

Desde que se começou 

a fase de acabamentos 

da paróquia, os 

Vietnamitas liderados 

pelo Eng.º TOMAS 

(Dani), deram os 

primeiros sinais da 

arte do bem construir, 

começaram no més de 

Fevereiro de 2012 e, 

de lá pra cá as obras 

de acabamento só tem 

registado bons 

avanços, e de muitos 

elogios da parte do 

público interno e 

também externo. 

A estrutura interna já 

está em bons passos, 

constam neste 

processo, o reboque e 

os seus desenhos, a 

instalação eléctrica, o 

altar, e outros 

atractivos, no período 

em que nos 

encontramos, falta 

apenas a colocação do 

tecto falso, o mosaico, 

equipamento de sons, 

tais como, colunas, 

retroprojectores e 

outros materiais. 

Contamos com uma 

mobília de topo de 

gama incluindo o 

púlpito, as tribunas e as cadeiras de 

madeira trabalhada. 

A colocação das janelas e portas é 

para breve, já se contratou a empresa 

responsável para o fabrico das janelas 

e portas do templo, as portas e 

janelas, serão de madeira trabalhada, 

nas duas janelas opostas que estão 

em direcção do altar, terão janelas de 

vidro de cor, isto tudo por causa dos 

retroprojectores que serão colocados, 

nas janelas que estão nas torres e 

entre as escadas, terão janelas de 

blocos de vidro. 
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Falando ainda da 

decoração interna, 

teremos 2 

retroprojectores na 

parede frontal, sendo 

um para o programa e 

outro alternativo, 

teremos ainda uma 

cruz gigante coberta 

de luzes, o corrimão 

das escadas e da parte 

superior da placa, será 

do tipo Inox. 

Constam ainda na 

agenda dos 

acabamentos, a 

construção da área 

administrativa, a 

mesma será 

construída atrás da 

paróquia, constarão 

nela para além da 

Sacristia, os gabinetes 

de apoio aos serviços 

administrativos da 

paróquia, o gabinete 

pastoral e muito mais. 

Agora, caro leitor, se 

queremos ver a nossa 

paróquia linda como 

esperamos, se 

queremos ter uma 

obra de referência na 

nossa cidade em 

termos de estruturas 

de Igrejas, a sua 

CONTRIBUIÇÃO, é 

muito fundamental, 

contribua com o valor 

que tens, não com 

obrigação, mas com 

bom coração, dessa 

forma estarás a 

contribuir para o 

engrandecimento da 

obra de Deus. Vamos 

todos, construir uma 

Paróquia que nos 

encherá de orgulho e 

também que sirva de 

estratégia para 

evangelização de 

novas almas. 

Que Deus seja louvado. 

Por: Tussamba Kalunga. 
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Soneto do amigo 
 

Enfim, depois de tanto erro passado  

Tantas retaliações, tanto perigo 

Eis que ressurge noutro o velho amigo  

Nunca perdido, sempre reencontrado. 

 

É bom sentá-lo novamente ao lado  

Com olhos que contêm o olhar antigo  

Sempre comigo um pouco atribulado  

E como sempre singular comigo. 

 

Um bicho igual a mim, simples e humano  

Sabendo se mover e comover  

E a disfarçar com o meu próprio engano. 

 

O amigo: um ser que a vida não explica 

Que só se vai ao ver outro nascer 

E o espelho de minha alma multiplica... 

Vinicius de Moraes 
                                                                                             
 
 
 
Rir faz bem…. 
 

- O professor pergunta ao aluno: 
- O que é o sapato, morfologicamente? 
- É um substantivo comum do género masculino 
- E o número? 
- O número é conforme o pé. 
                                                                                                                       Fonte: Flash informativo do CICA.

http://pensador.uol.com.br/autor/vinicius_de_moraes/
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Curiosidades Sobre Animais
 

 

 
 

PULGA, O ANIMAL QUE MAIS PULA: 

A pulga é um dos maiores atletas de natureza. Este insecto pode saltar mais de trezentas vezes a altura 

do seu próprio corpo. Se você pudesse fazer isso, você poderia saltar do início ao fim de um campo de 

futebol americano em um único pulo. 

 

 

PICA-PAU: 

Pica-pau dá mais de cem bicadas por minuto numa árvore, para procurar formigas. Chega a comer 

mais de mil por dia! 

 

   

NA PRÓXIMA EDIÇÃO: 

-Cara a Cara, Irmão António Raúl Conta experiencia 

- Venerável Dacosta Entrega as Pastas e conta a Sua trajectória 

- Pirolito conta a sua participação no CAN 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Caríssimo(a) irmã(o), este espaço é seu. Critique e sugere, para 

melhorarmos o nosso e vosso RENASCENTE. Ligue ou escreva. 

E-mail: estudantesdesantoestevao@hotmail.com                                    

Tel: 924 604352/925 356990/936 956705. © N.E.S.E. 

2011 
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