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Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Iº Timóteo 

3:1. Os membros da Paróquia Central de Santo Estêvão já contam agora com um Pastor 

Auxiliar, quando sua Reverendíssima Dom André Soares Bispo da Diocese de Angola, 

ordenou o Irmão Fernando Oliveira ao Presbiterato, na festa do 31º aniversário da Igreja 

Anglicana em Luanda, realizada no dia 06 de Março do corrente ano, na Paróquia Central de 

Santo Estêvão, um  culto que ficou ainda marcado com a ordenação de três(3) Reverendos 

nomeadamente os irmãos Morais Pedro, Eurico João de Almeida da Paróquia de Santo 

Estêvão e o irmão Panzo da Paróquia de Santo Agostinho. Os obreiros ordenados 

estiveram acampados durante uma semana na residência de sua Reverendíssima Dom André 

Soares e foram submetidos a várias avaliações no Campo Eclesiástico e não só, os obreiros 
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prometeram e juraram na presença de todos os crentes que estão preparados para enfrentar os 

novos desafios da Igreja e lutar contra os males que tem vindo a assolar os crentes.

No momento da ordenação e na presença do povo de Deus, Dom André Soares entregou aos 

Reverendos ordenados e ao Presbítero uma Bíblia a cada um, significando a entrega do poder, 

autoridade e a paixão de pregar a palavra de Deus para o seu povo, Sendo acrescentado, ao 

presbítero uma taça (copo), significando o poder e a autoridade de celebrar a santa eucaristia.  

Ao nosso querido Irmão Oliveira como é tratado na Paróquia Central, lhe é atribuido ainda toda 

autoridade de celebrar Casamentos, Baptismos, oração de absolvição, Bênção às crianças e não 

só, assim como, expulsão de demónios e muito mais. 

O grande gesto, desta ordenação do Presbítero Fernando Oliveira, foi quando os seus colegas já 

mais antigos se uniram para darem as boas vindas ao recém ordenado.  

O colectivo do N.E.S.E,  juventude paroquial e todos membros da Paróquia Central e do Distrito 

de Luanda, desejam  muita força, dedicação, coragem e muita fé aos pastores recentemente 

ordenados. 

                                                                                                                                As boas vindas dos colegas.

JÁ PASSA UM ANO DESDE A CONSAGRAÇÃO DAS 

REVERENDAS 

Foi durante um Culto alusivo ao Dia Mundial das Mães Anglicanas, que decorreu sob 

o tema ‘’Eis-me aqui, envia-me a mim’’, a 25 de Março de 2010, na Paróquia de São 

José, Rocha Pinto em Luanda, que sua Reverendíssima Dom André Soares, ordenou as 

primeiras Diaconisas na Igreja Anglicana em Angola, nomeadamente as Reverendas 

Filomena Teta, Joana Timóteo e Nsimba Lindeza da Fonseca, respectivamente. 

Entretanto, passado um ano, todas elas falaram ao RENASCENTE sobre as seguintes 

questões:   

- Será que a vida delas continua sendo a mesma? Na vertente Espiritual, Familiar e 

Social? 

- Como tem sido o relacionamento com os seus Pastores? 

Revª. Filomena Teta: Depois de um Ano desde 

a minha Ordenação como Diaconisa tenho 

tido muitas Mudanças tanto na vida Espiritual, 

social e familiar. 

socialmente tenho um papel grandioso de 

preparar a geração seguinte, nisto 

minifestando sempre a minha disponibilidade e 

coloco a minha  capacidade, inteligência e 

competência em prol da defesa  na 

conservação de valores e da União na, 

Sociedade, e na Igreja em Geral. 

 

quanto a Familia tenho tido uma participação 

de forma Efectiva e Equitativa no Processo de 

Desenvolvimento, Cultural, Social e 

Económico da familia, como Núcleo de 
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formação, Fundamental da Sociedade e de 

salvaguarda dos Direitos  de Mulheres, 

Homens, Jovens e Crianças, ensinando a 

participação em acções de Solidariedade com 

os Povos etc. 

Quanto a espiritualidade é de conhecimento de 

todos que a Disciplina Espiritual é essencial 

para o Crescimento e desenvolvimento Cristã, 

embora dolorosa no começo, a disciplina 

espiritual de Obediência e fé produz muita 

benção. Isto me ajuda a maturar em Cristo e a 

conhecer a vontade de Deus. É tanto uma 

atitude de entrega quanto uma atitude em 

santidade. 

2)O meu relacionamento com o pastor Local o 

Reverendo Dacosta Emanuel tem sido bom, ele 

não é machista, o demostrou quando Inspirado 

pelo Espirito santo, em seleccionar-me a 

participar no Curso de Teologia durante  3 

Anos. é um Pastor com Dom de visualizar 

Capacidades e Talentos  ou Dons especificos 

de cada membro Seu. Quanto aqueles que 

ainda pensam que a mulher não pode 

desempenhar o papel Pastoral no Livro de 

(S.Lucas 10:38-42) nos diz :Maria de Betania, 

destaca-se entre as 1ª mulheres da Era Cristâ 

como alguém que Buscou estudar "Teologia" 

AOS PÉS de Jesus " Maria se sentou aos pés 

de Jesus e ouviu sua palavra, numa era em 

que era fora dos padrões uma mulher ser 

ensinada, principalmente por um Rabino,e 

QUANDO FOI CRITICADA, O PROPRIO 

SENHOR A ELOGIOU,DIZENDO: Que ela 

havia escolhido "a boa parte" S.Lucas 10:38-

42. 

 Quando nos esforçamos para alcançar 

Integridade Intelectual e excelência acadêmica 

ao nosso senhor, Deus é Glorificado,  e este é o 

meu Objectivo. 

 

Revª. Joana Timóteo:Na minha vida espitual houve uma grande mudança, embora já 

ter aceite Jesus antes, mas agora levo uma vida excelente e sagrada. Tornei-me uma 

nova criatura, uma mulher sensível, simples e acima de tudo humilde. 

Na vida Social e familiar sou mãe, esposa, quitandeira quando possivel apesar das 

dificuldades, mas consigo sempre dividir o meu tempo para família e a igreja. 

A relação com o meu pastor tem sido boa tenho liberdade a pesar de não estarmos 

sempre juntos mas tenho direito a opinar, deixa-me fazer aquilo que devo fazer e está 

sempre pronto a ensinar-me as coisas novas, portanto não tenho razões de queixa. 

 

Revª. Nsimba Lindeza:Houve grande  mudança, na vertente social tinha um emprego 

que não me permitia realizar as minhas actividades pastorais (trabalhava num centro 

Comercial), agora na graça de Deus já estou trabalhando na minha profissão 

(Enfermeira) e ainda tenho fé que muita coisa vai acontecer na minha vida. Na vertente 

espiritual muita coisa mudou porque antes a minha vida era guiada por mim mas agora 

é guiada pelo Espirito Santo. Na familia e na sociedade houve sim mudança porque 

agora sou tratada carinhosamente, tanto mais, que na minha familia sou a única 

Pastora e por sinal sou neta de um Pastor, estou dando Continuidade da obra dele. 

Sou bem querida tanto na minha antiga Paróquia (Santa Maria) como agora na nova, 

tanto mais que sou Guia de uma Congregação (Bom Pastor Paróquia de S.João 

Baptista), nisso agradeço a confiança dos meus superiores. 

 A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado como a maior e a mais 

importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram ressurreição de Jesus Cristo. 
Depois de morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por 
três dias, até sua ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. 
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Bispo André Soares visita Congregações de Santo Estêvão  
 

Duas semanas após a 

ordenação do Guia Morais 

Pedro aos 06 de Março do 

corrente ano, o Bispo fez 

uma visita à Congregação 

de Jericó em 

cumprimento do seu plano 

de acção, no dia 20 de 

Março do ano em curso, 

um sonho que para os 

crentes da mesma 

Congregação tornou-se 

realidade. 

Sua Reverendíssima fez-

se acompanhar de sua 

esposa mamã Janeth e do 

Delegado Episcopal e 

Pároco de Santo Estêvão 

Ven. Dacosta Emmanuel, 

assim como, membros da 

direcção Paroquial de 

Santo Estêvão e grupos 

Nova Jerusalém e 

Juventude Missionária. 

Logo na chegada, foram 

recebidos no principio da 

rua pelo Guia Rev. Morais 

Pedro onde as crianças 

colocaram um lenço 

branco no pescoço de cada um e cantaram o hino de boas 

vindas, e as mamãs estenderam vários panos até à porta 

da sacrestia para os mesmos passarem e entoaram 

também o seu hino de boas vindas, os outros coros 

fizeram uma fila para também o receberem. 

 Foi um culto Eucarístico, com a participação de 369 almas 

onde notou-se a recepção de seis (6) irmãos que decidiram 

regressar nas pisadas de Cristo, dedicações e Bençãos das 

crianças, a reafirmação de continuidade do Rev. Morais 

Pedro como Guia da mesma Congregação, trabalhos feitos 

pelo Ven.Dacosta Emmanuel. 

Um dos momentos marcantes do culto foi quando sua 

Reverendíssima começou por explicar os significados dos 

nomes dados às Paróquias e Congregações, onde culminou, 

dando um novo nome a Congregação de Jericó para 

Congregação de Montanha da Transfiguração de Jesus 

Cristo, nome dado atravez do tema da pregação do dia, «A 

Transfiguração» extraida no Evangelho de S.Mateus 17:1-

13. 

Os crentes da Congregação de Jericó, não deixaram de 

oferecer vários presentes à sua Reverendíssima e ao 

Venerável, dentre vários, um Bode e um Cabrito, 

respectivamente. E no final, a grande confraternização com 

todos os visitantes e convidados.( Copo d‟água). Avante! 

Congregação de Montanha da Transfiguração de Jesus 

Cristo.  
                                                          Por: Juliana Morais. 

 

Continua...

Na senda das visitas de 

sua Reverendíssima Dom 

André Soares Bispo da 

Igreja Anglicana em 

Angola, as Congregações 

que viram os seus Guias à 

ascenderem a categoria de 

Reverendos Diáconos no 

dia 06 de Março do 

corrente ano, assim, o 

povo da Congregação de 

Emanuel recebeu essa 

entidade máxima da igreja 

no dia 03 de Abril do em 

curso. 

Entretanto a delegação era 

composta  por sua esposa 

e o responsável do 

Protocolo e Relações 

Públicas da Diocese irmão Vieira Nvuando Manuel«Vivi». O 

mesmo grupo alargou também com a presença de outras 

entidades representando a Paróquia  e o Distrito Eclesiástico 

de Luanda, Ven. Dacosta Emmanuel(Pároco de Stº.Estêvão e 

Delegado Episcopal), Ernesto Pedro e Ana Teta (Guardiões 

da Paróquia), António Raúl e Alves Abílio Alexandre 

(Director do Gabinete Pastoral e Director do Protocolo da 

Paróquia, respectivamente), Reverenda Filomena Teta e seu 

esposo, irmão José Herculano, irmão José Wanani, bem 

como o coro Central Zola e coro masculino da Congregação 

da Arca de Nóe. 

Na acção do programa do culto, para além dos louvores 

brindados pelos coros, tanto os visitantes como os anfitriões, 

destacou-se a entrega de bens alimentares de campo, duas 

galinhas e um cabrito, e como caixa alta, a transformação 

feita por sua Reverendíssima Dom André Soares, do 

nome de Congregação de Emanuel para Congregação de 

Jesus o Emanuel.  No final todos presentes mereceram um 

copo d‟água.‟‟ Kundia Kunua’’                 Por: Daniel Eduardo. 
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Saiba o porquê da comemoração do dia mundial da Mulher à nivel da 

Sociedade e da Igreja Anglicana, 08 e 25 de Março, respectivamente. 

Na Sociadade, no Dia 08 de Março de 1857, 

operárias de uma fábrica de técidos, situada na cidade 

Norte Americana de Nova Iorque, fizeram uma 

grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a 

reivindicar melhores condições de trabalho, tais 

como, redução na carga diária de trabalho para dez 

horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho 

diário), equiparação de salários com os homens (as 

mulheres chegavam a receber até um terço do salário 

de um homem, para executar o mesmo tipo de 

trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de 

trabalho.  

A manifestação foi reprimida com total violência. As 

mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi 

incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram 

carbonizadas, num ato totalmente desumano. 

Porém, somente no ano de 1910, durante uma 

conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 08 de 

Março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", 

em homenagem as mulheres que morreram na fábrica 

em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de 

um decreto, a data foi oficializada pela ONU 

(Organização das Nações Unidas). 

 

Objectivo da Data  

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas 

comemorar. Na maioria dos países, realizam-se 

conferências, debates e reuniões cujo objectivo é 

discutir o papel da mulher na sociedade atual. O 

esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia 

terminar, com o preconceito e a desvalorização da 

mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda 

sofrem, em muitos locais, com salários baixos, 

violência masculina, jornada excessiva de trabalho e 

desvantagens na carreira profissional. Muito foi 

conquistado, mas muito ainda há para ser modificado 

nesta história. 

Marcos das Conquistas das Mulheres na História  

• 1788 - o político e filósofo francês 

Condorcet reivindica direitos de participação política, 

emprego e educação para as mulheres.  

• 1840 - Lucrécia Mott luta pela igualdade de 

direitos para mulheres e negros dos Estados Unidos.  

• 1859 - Surge na Rússia, na cidade de São 

Petersburgo, um movimento de luta pelos direitos das 

mulheres.  

• 1862 - Durante as eleições Municipais, as 

mulheres podem votar pela primeira vez na Suécia.  

• 1865 - Na Alemanha, Louise Otto, cria a 

Associação Geral das Mulheres Alemãs.  

• 1866 - No Reino Unido, o economista John 

S. Mill escreve exigindo o direito de voto para as 

mulheres inglesas  

• 1869 - É criada nos Estados Unidos a 

Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres  

• 1870 - Na França, as mulheres passam a ter 

acesso aos cursos de Medicina.  

• 1874 - Criada no Japão a primeira escola 

normal para moças  

• 1878 - Criada na Rússia uma Universidade 

Feminina  

• 1901 - O deputado francês René Viviani 

defende o direito de voto das mulheres  

 

Na Igreja Anglicana, Quando Isabel estava grávida 

de João há 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel até 

a cidade de Nazaré. Ele foi até Maria – uma virgem 

que estava noiva de José, um descendente do Rei 

David.  

O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegre-se, 

muito favorecida! O Senhor está com você!” Ao 

ouvir isto, Maria ficou pertubada e tentou entender o 

que significaria esta saudação.  

Mas o anjo disse: “Maria, não tenha medo. Você 

achou favor diante de Deus. Você vai conceber e dar 

à luz a um filho a Quem você vai chamar de „Jesus.‟ 

Ele será grande e será chamado ‘Filho do Altíssimo.’ 

Deus lhe dará o trono de David, de quem é 

descendente. Ele reinará para sempre sobre a casa 

de Jacó (a nação de Israel), e Seu reinado não terá 

fim.” 
Então Maria perguntou ao anjo: “Como será isso? Eu 

nunca tive relações com homem nenhum.”  

O anjo respondeu: “O Espírito Santo descerá sobre 

você e o poder do Altíssimo vai te envolver com Sua 

sombra; por isso este Ser Santo que vai nascer será 

chamado „Filho de Deus.‟ Até a sua parente Isabel, na 

sua velhice, concebeu um filho e já está no sexto mês 

de sua gravidez – esta que chamavam de estéril. 

Porque para Deus nada é impossível!” 

Maria respondeu: “Eu sou a serva do Senhor. Que 

tudo que você disse se cumpra em mim.” E o anjo 

partiu. 

Foi  com base a este acontecimento que a Igreja 

Anglicana efectivou o dia mundial da Mulher 

Anglicana, porque se fizermos as contas, Jesus nasce 

na madrugada de 24 á 25 de Dezembro então conclui-

se que Maria recebeu o anuncio em 25 de Março que 

até Dezembro faz 9 meses. 

Como é do nosso conhecimento, que segundo as 

estatísticas nos mostram que em qualquer parte do 

mundo maior parte dos fiéis  nas igrejas são sempre 

mulheres. 

E na nossa igreja encontramos uma organização 

denominada União das Mães, que é constituida por 

mulheres casadas e as que vivem maritalmente, na 

sua maioria ja com filhos. Para além do seu empenho 

demostrado na igreja nos dias normais, elas tem um 

dia dedicado a obra de Deus (quinta-feira), este dia é 

consagrado a nivel do mundo como dia da realização 

dos seus cultos, que com muita força e coragem tem 

levado em avante o nome do nosso Senhor  Jesus 

Cristo, com um certo rigor nas suas endumentárias 

em que as cores predominantes são o Azul  e o 

Branco . Com uma Estrutura Sólida dirigida a nivel 

Nacional pela Mamã Elisa Cória (Presidente) e a 

Secretária Executiva a Mamã Kikala Isabel, sendo em 
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Luanda, liderada pela Mamã Josina Manuel. Elas 

estão organizadas em todas paróquias, Congregações 

e até mesmo nos Núcleos de Estudos, são sempre as 

primeiras a organizarem-se a nivel da igreja no que 

tange na abertura de uma Paróquia, Congregação e 

não só.  

São mulheres bem instruidas que apesar de ser 

Esposa, Mãe, Dona de Casa, trabalhadora conseguem 

sempre gerir o tempo da melhor maneira possivel, 

para que a sua relação com Deus esteje sempre bem, 

que as suas obrigações em casa sejem bem 

cumpridas, em fim. 

Todos conseguem notar e elogiar essas mamães que 

na sua maioria não tiveram oportunidade de dar 

continuidade nos seus estudos e ainda algumas delas 

não conseguiram mesmo sentar-se numa carteira, mas 

como para Deus tudo é possivel, é notável a grande 

eficiência que elas apresentam na administração desta 

mesma organização que é considerada como sendo a 

maior a nivel da Igreja pelo menos em Angola. 

A todas as Mamães o  RENASCENTE deseja-vos 

muita coragem e sobretudo fé.        

                                                      Por: Delfina Garcia. 

Grupo da Mulher Jovem Comemora o seu 2º aniversário desde a sua 

fundação 

Fundado em 15 de Março de 2009, por inspiração divina do Ven. Dacosta 

Emmanuel.Este grupo é liderado pelas irmãs Maria Mateus e Guilhermina Vieira 

Paulo Directora  e Secretária respectivamente. Grupo este que é constituido por jovens 

que vivem maritalmente (a maioria), casadas e aquelas que estão na fase do noivado. 

São jovens que estavam na sua maioria sem nenhuma oucupação dentro da paróquia, 

Já agora, com a inclusão delas dentro deste grupo, nota-se o semblante delas com 

bastante satisfação e o auto estima bem alto. 

Têm tido os seus encontros aos Domingos após o culto com o Venerável Dacosta 

Emmanuel, onde apesar de ser breve, mas aprendem muito sobre a administração do 

lar principalmente, e muitas outras questões ligada a vida espiritual e social. 

Realizaram um grande culto no passado dia 27 do mês de Março onde os obreiros 

foram todos membros do grupo excepto a Pregadora que foi convidada. Um culto 

bastante animado, claro sem esquecer o periodo quaresmal, onde agradeceram com 37 

sacos de cimento para apoio da obra do nosso templo.                               
                                                                                                                                                            Por: Delfina Garcia. 

 

 

 

A Juventude da Paróquia Central de Stº. 

Estêvão, realizou a sua assembleia de 

renovação de mandato no passado dia 

04 de Fevereiro do ano em curso, na 

presença dos jovens paroquiais e 

convidados. Sendo eleito, como director 

da Juventude Central de Santo Estêvão 

o irmão Daniel Simão 

Eduardo(Mandany). nascido aos 

08/07/83 em Quissalamba-Songo/ Uíge. 

Ainda de realçar, que o rosto novo da 

juventude foi secretário da juventude 

paroquial da direcção cessante liderada 

pelo irmão Osvaldo José Santos 

Ferreira(Osferr). 

 Daniel Eduardo Falou ao 

RENASCENTE, agradecendo pelo voto 

de confiança que os jovens lhe deram, 

pela organização da mesa da assembleia 

liderada pelo ir. Miranda Nunes Quiala. 

Foi mais além, falando da sua linha de 

acção neste seu mandato, onde as 

atenções são de reavaliar as actividades 

espirituais e culturais, trabalhar 

direitamente com as congregações, dar 

ênfase nos cultos juvenis, reorganizar os 

grupos de louvores, equipa de futebol, 
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grupo teatral, fazer um 

acompanhamento direito na vida de 

cada jovem, divulgar as actividades 

pelos orgãos de comunicação social. 

De salientar que, a  staff desta direcção 

já foi criada para desenvolver as suas 

actividades e contribuir para o avante da 

obra de Deus, onde o empossamento da 

direcção está marcada para o dia 01 de 

Maio do ano em curso. Começar, 

Perseverar e Findar em Cristo Jesus! 
                                                          Por: Júnior Cacunda

 

GRUPO FLAUTA BANDA REI DAVID PREPARA 

ANIVERSÁRIO 

O ano de 2011 na igreja Anglicana, 

concretamente na paróqiua de S.Estêvão foi 

baptizado ano da graça por graça pelo pastor 

local venerável Dacosta Emmanuel, na primeira 

vigília do ano, nsete espirito temos 

engrandecido o nome de Deus por intermédio da 

música sacra. 

Segundo o Director do Grupo Fláuta Banda Rei 

David ir. Carlos Maques Dacosta, falou ao 

Renascente que é a vez da B.R.D dar sequência 

das actividades paroquiais. De 1995 à 2011 

quantos anos lá se foram? Pelos conhecimentos 

matemáticos são logo16 anos de existência do 

Grupo Fláuta Banda Rei David. 

Neste âmbito o grupo vai realizar um concerto 

em comemoração  ao seu 16º aniversário, que se 

reailzará no mês de Junho do corrente ano, por 

dia a se anunciar brevemente. 

Pensamos que este concerto será diferente para 

melhorar os níveis dos concertos passados, com 

muitas novidades em termos de música e não só, 

onde no que diz o velho ditado « recordar é 

viver » teremos a presença da Nova Jerusalém 

da primeira geração na qual fizeram parte as 

seguintes irmãs: Miloca esposa do Big-Tony, 

Lindeza esposa do ir. Manuel gordo, Eli esposa 

do ir. Rafael, Inês esposa do ir. Mila, Monique, 

Angelina, Beth, Juliana, Ermelinda, Amélia, 

Marcelina e Madó esposa do ir. Manuel Miúdo. 

Segundo uma fonte ligada ao Renascente as 

grandes dançarinas prometem novidades  à 

todos quanto naquele dia estiverem presente, 

com suas danças de também de tsacala-tsacala. 

Atendendo a importância ad actividade o 

concerto está orçado num valor de setecentos 

mil kwanzas(700.000kzs). É de realçar que o 

grupo flauta banda rei david é o primeirogrupo 

fláuta da igreja anglicana em Angola, tendo este 

já formado três grupos fláutas nos distritos de 

Luanda e Uíge, respectivamente, sendo em 

Luanda na paróquia de S.Agostinho e Patterson 

e no Uíge na paróquia dos Mártires. 

                                             
                                                      Por: Júnior Cacunda.

SOBRE OS NOSSOS COROS...

Coral  IIIº Milénio canta na Casa 

da Juventude em Viana 

 
O Grupo Coral IIIº Milénio, participou num 

Festival de Música Gospel no dia 23 de Abril do 

corrente ano, na Casa da Juventude em Viana, onde 

levou ao delírio dos presentes, com a sua grande 

explusão musical ‘’Nós somos Peregrinos’’ música 

que dá título a sua 1ª obra discográfica lançada em 

2008. 

 

 Um dos grandes momentos do Festival foi quando o 

coro, é convidado para encerrar o festival com o 

Músico Ir. Clarry que estava lançando o seu single 

promocional neste mesmo dia, no qual o IIIº 

Milénio fez participação, na  música ‘’Louvor’’. 

 

De realçar que, o Festival tinha um cáracter de 

recolha de donativos, para apoiar os sinistrados das 

cheias, que estão assolar o País, sob organização de 

Clarry fun-club em colaboração com a Rádio  

Viana. Bem haja a iniciativa, que Deus abençoe!                                                 
 

                                                Por: Joaquim Massala. 
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Saiba mais sobre a construção do novo templo... 

 
O novo templo de adoração à Deus da 

paróquia central de Santo Estêvão, mostra 

sinais satisfatórios, a obra que já vai na sua 

terceira fase, já orgulha muitos membros da 

paróquia, porque a mesma já começa 

ganhar um formato real daquilo que 

estamos habituados a ver em outros templos 

da nossa cidade. 

 

Segundo o que revelou a nossa fonte, a obra 

encontra-se num bom passo, a mesma 

encontra-se na fase conclusiva das paredes, 

esta fase termina dentro de dois meses 

conjuntamente com a queda (descaída), o 

que interrompeu muito esta obra, foi o cabo 

de alta tenção, mas, segundo uma fonte 

oficial da EDEL, o cabo já está isolado 

(desligado), nos falta apenas a confirmação, 

este mesmo cabo fez com que a parte 

frontal do templo desse um atraso enorme. 

Depois de terminada as paredes, o próximo 

passo será o tecto e o pavimento, e 

posteriormente o altar e a sacristia, só 

depois é que se vai aplicar o reboco. 

Segundo a nossa fonte, desde que retomou 

o controlo da obra no dia 25 de Outubro de 

2010, pois estava sob responsabilidade do 

actual guardião (Ernesto Pedro), a mesma 

tem evoluído bastante, referiu ainda que a 

conclusão da obra depende apenas de nós e 

não dos pedreiros. 

 A obra que está orçada em mais de 37.000 

USD, para além dos 120 mil kuanzas por 

mês que são gastos no pagamento dos 

pedreiros, desde o dia 25 de Outubro do ano 

passado em que a nossa fonte retomou o 

controlo de tudo, já saiu dos cofres da 

paróquia mais de 688.185 kz, (Seiscentos e 

oitenta e oito mil, cento e oitenta e cinco 

kuanzas), a maior fonte de receita desta 

obra, tem sido o parque e as ofertas gerais, 

até a data presente ainda não recebemos um 

patrocínio externo tudo depende da 

contribuição dos membros. 

Por isso se queremos ver a nossa obra 

terminada e bem-feita, vamos ofertar e 

contribuir em prol da nossa construção, 

tudo para o bem do evangelho de Cristo 

Que Deus abençoe a nossa obra! 

 Fonte: António Raul. 

 Por: Tussamba José dos Santos
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CARA À CARA 

Irmão Arnaldo Dongala, diz casamento 

provavelmente no 2º semestre do corrente ano. 

 Há mais de 15 anos que, o irmão Arnaldo 
Dongala(AD) é professor da Escola Dominical de 
Santo Estêvão, co-fundador do Grupo Fláuta Banda 
Rei David  e  conhecido como ‘’Boss’’ ,’’ Ty Arnaldo’’, 
‘’Pai das Crianças’’ e outros mais. Ele que têm levado 
ao delírio as crianças com o slogam: letê!,letê!...letê, 
com o pão cuia! Cuiaaaaaaaaa(risos)..., é o nosso 
grande, entrevistado, para esta edição do 
RENASCENTE(R).  

 
R – O quê que está no seu B.I? 

AD – Arnaldo Dongala, de 43 anos de idade, filho de 

Ernesto Dongala e  de Júlia Nunes, natural do 

Quifuata, Município do Songo, Província do Uíge, de 

1,68m de altura. 

 

R – Como foi a sua adolescência, juventude e o 

mas lhe marcou? 

AD – A minha adolescência foi maravilhosa. Aluno 

da Escola Dominical, Rev. Sacala foi o meu professor 

no Songo e na minha ida nas FAPLA. Fui um bom 

jogador de futebol, com destaque na baliza, comecei 

a dar os primeiros toques no Songo, nos Leões do 4 

de Fevereiro, já no Uíge fiz parte da selecção 

provincial de Cassulinha da bola, quando 

representava as cores da (Bangol ou Dusol: fábrica de 

gasosa) onde joguei Cassulinha e Juvenil, mas tarde 

joguei no Fabril( juvenil), por força maior deixei de 

jogar no Fabril, devido de alguns comportamentos 

que não quadunava com a vida religiosa, mesmo 

sendo jogador de futebol não faltava na Escola 

Domincal e nos ensaios do coro. O que me marcou na 

minha juventude é defender o País, no Kuando 

Kubango(KK) há entrada não há saída „‟ terras do fim 

do mundo‟‟ naquela altura pensava que era o fim da 

minha vida, enquanto era o inicio de ser homem. E 

não quero lembrar o tempo que fiquei lá, três(3) anos 

para mim era milhares de anos, porque um segundo 

era um (1) ano. 

 

R – Como e quando tornou-se professor da Escola 

Dominical? 

AD – As crianças do K.K é que me marcou mais, o 

nível de vida, o sofrimento naquela altura, daí sentia 

algo de trabalhar com as crianças, em 1989 havia 

carência de professores no Cuito Cuanaval, eu já 

tinha à 8ª classe, fui seleccionado para dar aulas de 

matemática e ciências sociais nas 5 6ª classes e 

matemática na 7ª clsse. O meu desejo era para 

trabalhar com as criancas. Em Maio de 1990 já em 

Luanda comecei a frequentar a igreja e encontrei na 

Escola Dominical o Rev. Rodrigues, os irmãos Paulo 

das Rosas e José Nunes, estes irmãos mostraram 

interesse de trabalharmos juntos na Escola Dominical 

e me apresentaram no Papá Ven.Dacosta Emmanuel, 

no principio de 1993 e já estava na catequese fui 

confirmado em Agosto do mesmo ano pelo Bispo 

Dinis Sengulane. 

 

R – Professor da Escola Dominical de todos os 

tempos que sentimento tem? 

AD – De ajudar todos que pretender abraçar este 

ramo tão importante na vida da igreja e da sociedade 

em geral. 

 

R – Como analisa a Escola Dominical de ontem, 

hoje e como gostaria de ver? 

AD – No passado tínhamos uma direcção distrital 

forte em todos aspectos, agora nem posso comparar, e 

gostaria que a dinâmica do passado que continuasse. 

 

R – De onde vem a sua inspiração de trabalhar 

com as crianças? 
AD – No S.Lucas 18:16-17 

 

R – Quando deixares de ser professor da  Escola 

Dominical, que cargo gostarias de ocupar na 

igreja? 
AD – Não posso determinar, porque tudo depende do 

Senhor, Ele é que sabe o que serei amanhã. 

 

R- Quem é o irmão na sociedade e como 

relacciona este lado da sua vida com a religião? 
AD- S.Lucas 3:13-14, sou cidadão, trabalhador, 

cristão e pai. 

 

R – De onde veio o nome Boss? 

AD – Esta pergunta deveria ser dirigida ao 

G.F.B.R.D, este grupo é que me baptizaram com este 

nome, devido o apoio do leite! ( risos). 

 

R – O que significa Grupo Fláuta Banda Rei 

David(G.F.B.R.D) p’ra si? 

AD – Este é o ponto mais alto da minha vida na 

Escola Dominical, numa tarde da Escola Bíblica de 

Férias eu e o irmão Mbutakunga Kalunga pensamos 

em criar este grupo maravilhoso com o parecer do 

papá Ven. Dacosta. 

 

R – Como co-fundador do G.F.B.R.D, que recado 

ou conforto deixa a este grupo? 

AD – A caminhada é tão longa, não sabemos donde 

vamos e quais são as dificuldades e, é por isso, que os 

dirigentes deste grupo têm maior responsabilidade. 

 

R – 31º Aniversário da igreja em Luanda e do 

grupo  Coral Zola no qual fazes parte, o que 

significa p’ra si? 
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AD – Tem um grande significado no 

desenvolvimento da igreja em geral e o central Zola 

desempenhou um papel primordial na expansão e na 

evangelização da igreja em Luanda. 

  

R- Qual é o seu prato preferido? ( bebida)? 

AD – Funge de bombo com verduras, bebida - sumo. 

 

R – Qual é o seu desporto favorito e que equipa 

gosta de ver a jogar? 
AD – Futebol e Xadres. A melhor equipa do País, sou 

Petrolífero( Petro de Luanda). 

 

R – O que achas do nosso Flash Informativo 

«RENASCENTE» ? 
AD – Boa iniciativa, já estamos habituados e devem 

continuar. 

 

R – Um conselho para todas as crianças? 

AD – Estudar porque a igreja, o país e sociedade 

precisam de vocês, mas tudo isso é preciso estudar, 

respeitar os princípios bíblicos e do país. 

  

R – Para terminar, p’ra quando o casamento do 

irmão Arnaldo Dongala? 
AD – Provavelmente no 2º semestre deste ano.   

  

 

 

 

Março  Mulher 

Ser Mulher é ser como uma Árvore 
 que da frutos mesmo sabendo que esses 
 serão levados. 
 
É saber ser mãe dos seus filhos e dos 
filhos dos outros e amá-los. É hospedar 
dentro de si o sentimento do perdão É 
saber fazer mil papel ao mesmo tempo. 
  

É saber distribuir emoções que não são 
captadas, é estender a mão a quem não 
solicitou, é caminhar na dúvida de 
muitas certezas de que a solução dos 
seus problemas madrugará no dia 
seguinte. 
 
É saber lutar  profissionalmente, 
emocionalmente 
 e Espiritualmente.                                       

                                                                                                                                           Por: Delfina Garcia. 

AS SETES COISAS QUE DEUS DETESTA E 

NÃO PODE TOLERAR 
 

1 - O olhar orgulhoso 

2 - A língua mentirosa 

3 - Mãos que matam gente inocentes 

4 - A mente que faz planos perversos  

5 - Pés que se apressam para fazer o mal 

6 - A testemunha falsa que diz mentiras 

7 - Pessoas que provoca brigas entre amigos 

                                                                                  Por Júnior Cacunda.             
                                                                                                             Fonte: Bíblia Sagrada « Provérbios 6:16-17» 
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Anedotas…

Petúxo chega a casa depois das aulas e diz à mãe: 

- Mãe, tenho uma pergunta uma pergunta de Francês para fazer. 

- Diz lá! 

- O que quer dizer ‘’pourquoi’’? 

- Porquê! 

- Por nada, era só para saber... 
                                                                                                                                                                                                           Fonte: Jornal de Angola 

A NOSSA ORAÇÃO  
O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas 

tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação: a dextra do Senhor 

faz proezas. Abri-me as portas da justiça: entrarei por elas, e louvarei 

ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão 

Louvar-te-ei, porque me escutaste, e me salvaste. Amém. Salmos 

118:14-21.

O PASTOR FALA… 
O perdão custa para  dar  em alguém, mas Jesus perdou na Cruz,  dizendo:  Pai  perdoa-lhes 

porque não sabem o que dizem. O mais importante para nos salvarmos é reconhecermos os 

nossos pecados, para alcançarmos o perdão de Deus. Rev. Dacosta Emmanuel.  

   

NA PRÓXIMA EDIÇÃO: 

- Dom Dinis Sengulane visita Diocese de Angola 

- Casamentos, no St.Estêvão preenchem todos os meses do ano de 2011.(Maio à  Novembro). 

- Juventude Anglicana em Angola em aniversário. 
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