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irmas missionanas
do espirito santo:
presenga em Angola
Alegra-nos poder ter acompanhado o Sinodo dos Bispos para a
Africa - grande sinal de esperanga. Salientamos uma palavra
importante que escolhemos para introdugao tirada do discurso
de abertura do Papa Bento XVI: - A Africa e depositdria de
um tesouro inestimdvel para o mundo inteiro: o seu profundo
sentido de Deus.
Vamos tentar dar uma visao do que foi a movimentagdo e
dinamismo das Espiritanas desde os principios em Angola,
embora o fagamos com receio de uma ou outra falha historical
Como quern abre vdrias janelas para um horizonte imenso
assim organizamos o texto.

1. O “hoje” das Espiritanas em Angola
1.1. E as Espiritanas perante estas situagoes e desafios?
2. Retrospectiva historica
2.1. A funda^ao de Comunidades
3. Um olhar sobre o caminho percorrido
3.1. Revisitar a paixao de servir em momentos particularmente
dificeis
4. O intercambio na Missao
4.1. Testemunho da Missao em Leua n Diocese de Luena

1Irm as M issionarias Espiritanas com vdrios anos de experiencia m issionaria, em A ngola
e outros paises.
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1. O “Hoje” das Espiritanas em Angola

“A Igreja
Catolica, nao
cruza os bragos”

Em 2009 somos, em Angola, 24 Espiritanas. Grupo diversificado
pelas suas origens (Angola, Camaroes, Cabo Verde, Portugal, Nige
ria), mas menos diversificado pelas idades, pois mais de 70% das Irmas
se situa na faixa etaria dos 30/50 anos. Isto aponta para um grupo de
mulheres na forga da vida, em plena actividade, que tern muito para
dar a esta sociedade, a esta Igreja, de que partilham a vida, alegrias,
dores e esperangas.
Mantemos a nossa tradicional presenga nas dioceses de Huambo, Lubango e Luanda. Estamos tambem em Viana desde 1986. Em
2007, fomos para mais longe, para o carenciado leste do pais, na dioce
se de Luena - Moxico.
Mas, antes de ir mais longe, uns rapidos apontamentos nos ajudarao a situar a nossa acgao:
- Angola esta em paz, calaram-se as armas, mas ha um povo
a reconstruir, a humanizar.
- Nota-se grande crescimento economico, mas nao ainda
para todos: ha os que ostentam riqueza e os que gravitam na
miseria.
- Ha uma busca desenffeada de diplomas, de promogao, de
dinheiro facil, mas perde-se facilmente o sentido do valor do
esforgo, da seriedade, da competencia, da honestidade.
- Enorme busca do religioso, pululam as seitas, mas coexistin'
do com uma grande perda de valores eticos sobretudo na juventude: o aborto, o roubo, a mentira, a violencia de todos os
generos sao o pao de cada dia na nossa sociedade.
- A modemidade, os meios de comunicagao social, mais influentes nas cidades, atingem hoje os matos mais recuados,
pois os pequenos geradores fazem funcionar discotecas e videotecas em toda a parte, sem qualquer controle de conteudos ou de idade dos utentes.
- A Igreja Catolica, lucida sobre a situagao, nao cruza os bragos, e viva e dinamica, mas ve tambem diminuir o numero de
jovens nos Seminarios e Noviciados.

1.1. E as Espiritanas perante esta situagao e seus desafios?
Damos continuidade a actividade das nossas predecessoras, sobretudo nos sectores fundamentais da educagao, da saude e da promo
gao da mulher, fazendo-o com os olhos e as maos na realidade que. nos
circunda, nos desafios que hoje nos sao colocados.
Evocamos assim, por exemplo, a presenga de duas Irmas parteiras na Maternidade Provincial de Luanda, no acolhimento diario de
adolescentes com matemidades precoces ou de alto risco, onde a sua
presenga e apreciada pelas autoridades, balsamo para os familiares e
76

missao espiritana

]. M artins , M V ieira, M F erreira, A. L ourenco

muitas vezes tambem estimulo humanizante para professionals menos
comprometidos.
Do mesmo modo, poderfamos citar os Hospitais do Sendi e do
Lubango, as criangas doentes e desnutridas no Leua-Moxico ou o Cen
tro de Medicina Natural no Huambo, onde a escuta paciente e tao
importante para a cura como os medicamentos, lugares estes donde
ninguem deseja ver partir as Irmas.
Passando ao sector da educagao encontramos as Irmas na tarefa
humilde, paciente e dificil de dirigir escolas para criangas e adolescentes pobres, onde se procura que o ensino nao seja o unico objectivo,
mas que, desenvolvendo mentes se formem tambem coragoes.
Recordamos, por exemplo, uma Irma, que nao estando ja na
primeira juventude, dirige uma Escola Primaria no bairro da Ramussamba no Huambo, para cerca de 700 criangas pobres, filhas de antigos
deslocados de guerra. Sem esta escola a maioria destas criangas estaria
ainda fora do sistema normal de ensino.
Ou, as Irmas da Missao do Sendi, em pleno mato, a 100 km da
cidade do Lubango, que aceitaram o desafio de levar a escola ate ao
12Qano para evitar que os adolescentes do meio rural fiquem desamparados na cidade para prosseguirem os seus estudos.
A formagao da mulher esteve e continua a estar nas nossas preocupagoes. E por isso que o tao conhecido Centro para Mutilados na
Kamussamba, na actual situagao do pals esta a ser transformado em
Centro de Formagao Feminina, sobretudo para adolescentes que nao
ffequentam a escola ou que ja sao maes.
No que concerne a pastoral nas cidades, buscamos os bairros
perifericos, onde as necessidades sao maiores, e acompanhamos comunidades cristas bem como Movimentos de criangas, jovens e
adultos.

“A formagao da
mulher esteve e
continua a estar
nas nossas
preocupagoes.”

2. Retrospectiva historica
A fundagao das Espiritanas em Angola insere-se no dinamismo
missionario do entao jovem Distrito de Portugal que, apos cinco anos
de fundagao em Cabo Verde, estende sua acgao a Angola.
Em 1951, uma equipa de cinco Espiritanas embarca em Lisboa
rumo a Angola, sendo tres de nacionalidade francesa e duas portuguesas: Ir. Jeanne Berchmans, Ir. Helenne Bricks, Ir. Francisca Teresa
Kah, Ir. Maria Jose Felgueiras e Ir. Agostinha Almeida Ferreira. Estas
Missionaries eram professoras e enfermeiras respondendo as indicagoes do Sr. Bispo, D. Daniel Junqueira, a convite do qual partiram para
procurar dar resposta as necessidades locais. A primeira Comunidade
foi a missao do Cuima, diocese do Huambo, cuja abertura aconteceu
a 3 de Fevereiro de 1951. Dai, as Espiritanas foram irradiando para
outras regioes.
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2.1. A Fundagao de Comunidades
1951 - Cuima | Diocese do Huambo
1953 - Huambo - Comunidade do Hospital
1958 ' Lubango - Comunidade do Hospital
1960 - Kuito - Diocese do Bie
1964 - Missao do Sendi - Diocese do Lubango
19661 Cachingues* Diocese do Bie
1973 - Lobito - Diocese de Benguela
1974 ' Nongongue %Diocese do Lubango
1977 - Noviciado em Cacilhas t Diocese do Huambo
1982 - Segunda Comunidade no Lubango - Formagao
1986 ' Viana - Diocese de Luanda
1987 - Comunidade do Capango - Diocese do Huambo
1993 a Casa Principal - Luanda
2007 ' Comunidade de Leua i Diocese de Luena

3. Um olhar sobre o caminho percorrido
Depois de muitos esforgos e canseiras, muita semente langada
com fe e esperanga na “virtude” que so Deus sempre poe, fazendo-os
ffutificar, surgem os mais diversos motivos, o maior dos quais a guerra,
obrigando ao encerramento de varias Missoes.
So em 1975 - ano da independencia de Angola | impos-se a sab
da de quatro Missoes: Kuito I Bie, Cachingues, Nongongue e Lobito.
Ja antes, em 1953, foi deixada a Escola de Formagao de Professores do Cuima, para que as Irmas pudessem assumir o trabalho de
enfermagem nos Hospitais do Huambo e do Lubango e, posteriormen'
te a direcgao da Escola da Fatima, tambem no Huambo.
“Em todos os
Com o andar dos tempos, outras Dioceses foram solicitando a
lugares onde
presenga das Irmas e, assim, em 1966, no Kuito Bie aconteceu outra
nos fomos
Fundagao. Em 1973, nova comunidade foi aberta no Lobito * Bengueimplantando, a
la e, em 1986, em Viana | Luanda. O Noviciado foi aberto em 1977
grande preocupa- nas Cacilhas' Huambo e, em 1993, a Comunidade Principal na cidade
gao e objectivo
de Luanda.
foi sempre a
Em todos os lugares onde nos fomos implantando, a grande preoformagao
cupagao e objectivo foi sempre a formagao integral da pessoa -%formagao
integral da
humana e crista. Assim, a pastoral, a educagao a todos os niveis, nomepessoa”
adamente a formagao feminina e a saude, foram as areas prioritarias.

3.1.
mente dificeis

Revisitar a paixao de servir em momentos particu

• Na Pastoral, participava-se em visitas as aldeias; iniciava*se o
Catecumenato, com preparagao aos Sacramentos e Liturgia;
promoviam-se Cursos de catequese, Celebragoes da Palavra nas
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Comunidades cristas sem sacerdote. Acompanhava-se a Legiao
de Maria, colaborava-se na Caritas, Conferencias Vicentinas,
no apoio em material religioso para programas da TV do Lubango, Secretariado arquidiocesano da Catequese do Lubango desde 1982, etc.
• No Sector da Educagao, sublinhamos a Escola de Formagao
de Professores do Cuima; Escolas de Silva Porto e de Cachin'
gues; Escola da Fatima, no Fluambo %1Qrnvel; Escola do Sendi
' l 2 e 2.2 mveis; Escola da Se no Lubango 4 l 2 e 22 mveis; ICRA
(Institute de Ciencias Religiosas de Angola) no Lubango, com
ensino medio; Escola Primaria Santa Teresinha, no Huambo;
alfabetizagao no Campo de refugiados do Kaope-Viana e todo o
apoio prestado a outras escolas mais pequenas na area das missoes.
• Na Saude, trabalhamos nos Hospitals Centrais do Huambo e
Lubango; Hospital do Sendi; Centro de Medicina Natural no
Huambo; trabalho com alcoolicos na Kamussamba.
O papel importante que as Irmas desempenharam na humanizagao dos servigos, no atendimento, no diagnostico atempado, no
tratamento com medicamentos adequados, ainda hoje e lembrado e agradecido.
• Na Formagao integral da pessoa, mormente da mulher, investimos quanto pudemos. Alem da formagao dada em todas as Escolas, houve sempre alguma Irma que se dedicava a este trabalho
e o realizava com jovens e adultos que dele queriam aproveitar,
nos Centros de culto. Merece aqui referenda especial o Centro
da Kamussamba, no Huambo, onde a formagao que era dada
abrangia os mais variados aspectos: costura, malhas, rendas, bordados, sapataria, artes decorativas, etc. Outra iniciativa interessante foi o Curso de economia e arranjo domestico no Lubango,
destinado a jovens que se preparavam para o casamento.
Era de coragao alegre e agradecido que procuravamos que a nos- “Era de coragao
sa presenga fosse sinal do amor de Deus que nunca abandona os alegre e agradeci
seus filhos apesar das vicissitudes da historia e louvamos o Se- do que procuravamos que a
nhor pelas dezenas de milhar de criangas, jovens e adultos com
nossa presenga
quern trabalhamos e continuamos a trabalhar, ajudando-os a
fosse sinal do
crescer, a serem cristaos conscientes e responsaveis, a gerar auto'
amor de Deus”
nomia, a serem cidadaos preparados para reconstruir o seu pais.
Muito foi feito, mas muito esta ainda por fazer. 40 anos de guerra deixaram marcas que so o tempo, muito boa vontade, persistencia, estudo e muita paciencia e amor, conseguirao dar resposta a grandeza de tantos sonhos, e potencialidades que Angola
encerra em si.
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4. O intercambio na Missao
Durante muitos anos a Missao Espiritana feminina em Angola
foi garantida por Irmas de nacionalidade ffancesa e portuguesa.
Na decada de 80 initiate uma viragem. E aberta uma Casa de
Formagao em Angola onde, em 1986, tern lugar as primeiras Profissoes.
E na fidelidade a vocagao missionaria do Instituto, no ano seguinte partem para Cabo Verde as Irmas Carolina e Maria Salome. E o movimento nao se detem mais. Das 23 Espiritanas angolanas, 22 ja estiveram ou estao actualmente em missao fora do solo natal. Cabo Verde,
Guine-Bissau, Portugal, Brasil, Senegal, Congo, Republica Centro-afficana, Nigeria, Gana, Camaroes, sao paises de acolhimento.
Actualmente, estao 10 Irmas fora do pais. Ao mesmo tempo,
Angola acolhe Irmas doutras origens. Este intercambio, que nem sempre se faz sem dificuldades, e de uma grande riqueza do ponto de vista
humano e cultural. E tambem sinal visivel de uma Igreja sem fronteiras, onde todos os filhos do mesmo Deus, se sentem irmaos.
Em 2008 o Noviciado assume o chamado “Projecto de Novicia'
do Lusofono” proposto por um Capitulo Geral.

4.1. Testemunho da Missao em Leua | Diocese de Luena
Da mais recente Missao, recolhemos este testemunho apaixonado e vivo que fala por si:
I “Iniciamos esta Fundagao dia 12 de Junho de 2007 com nossa
chegada a Luena - Ir. Aurora Rosa e eu mesma, Ir. Maria Ferreira, idas
de Luanda. Ficamos um mes nas Irmas Teresianas ate preparar minimamente as condigoes da casa onde iamos habitar.
No dia 13 de Julho, partimos de madrugada rumo a nossa missao. A casa estava cheia de operarios, sem portas nem janelas, o que
neste momento ainda se verifica com excepgao das portas de entrada.
Os ditos operarios foram para outra regiao, deixando a casa livre para
nos, prometendo que vinham acabar os trabalhos, mas nao voltaram.
Actualmente, as janelas sao cobertas de chapas de zinco o que faz barulho ensurdecedor com a chuva e o vento. Escusado sera dizer que
nao tern canalizagao nem mobiliario algum. Improvisamos como podemos: cozinha, despensa, sala de visitas, capela. Nao se encontra material de construgao nem gente capacitada a fazer estes trabalhos. A casa
outrora pertencia aos Beneditinos que, tendo saido no perfodo da
guerra, ha cerca de 33 anos, foi saqueada, habitada por tropas, etc, fL
cando apenas as paredes.
Encontramos um meio hostil devido a ausencia do missionario.
As pessoas foram para as seitas que sao inumeras e todas contra os catolicos. O nosso trabalho comegou pela visita aos bairros. Somos as
primeiras Irmas a chegar ao meio deste povo. Nao conhecendo Irmas
nem o nosso estilo de vida, perguntavam-nos com ffequencia pelos nossos maridos e filhos. As criangas tinham medo de nos e fugiam. Dois
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anos depois, chamam-nos de “Irma-Padre”, ou “Padre de mulher”, porque nao temos padre residente e somos nos que fazemos a Celebragao
da Palavra todos os dias e tambem a maior parte dos Domingos.
Hoje, as criangas, ao contrario da nossa chegada, ja nao nos
largam quando vamos aos bairros, e uma verdadeira multidao que nos
acompanha, nos querem dar as maos e com as quais tenho de brincar
um pouco para partirem felizes. Como estou responsavel pela Pediatria
no Centro de Saude local, onde trabalho como enfermeira, a maior
parte ja me conhece e me chama de “mae Maria”.
“A nossa
A nossa prioridade tern sido a proximidade as pessoas na sua si'
prioridade tem
tuagao concreta para tentar responder as necessidades reais. Trabalhamos na saude, formagao feminina, evangelizagao e, sobretudo, dando sido a proximidaaulas de alfabetizagao, visto que ha cerca de 80% de analfabetos, entre de as pessoas na
sua situagao
criangas, jovens e adultos. Apesar de tudo, pouco a pouco, as pessoas
concreta para
deixam as seitas e vem para a nossa Igreja. Ha muito a fazer em todos
os aspectos da promogao humana e religiosa, saude, porque se trata de tentar responder
as necessidades
lugar de primeira evangelizagao e zona muito desprovida.
reais.”
Sublinho que esta povoagao dista 64 km de Luena que, por vezes, leva 4 horas a percorrer por nao ter estrada. Quando chove, atravessar o terreno pantanoso, e uma experiencia de verdadeiro purgatorio, tendo uma de nos ficado uma noite inteira com o carro imobilizado
na lama, com uma crianga que a acompanhava. So na manha seguinte
pode ser socorrida pelos tractores do Administrador, porque varias
pessoas tentaram ajudar e nao conseguiram.
Como perspectivas de futuro, vemos que e urgente, a curto e
medio prazo, criar estruturas para construir um Lar de Meninas, para
as acolher e formar para a vida e protelar o serem dadas aos maridos, o
que acontece pelos 14 anos. Precisamos tambem de salas de aulas para
criangas que nao tern acesso a Escola do Estado e para Formagao Feminina. A medio prazo, um Posto de Saude faz-se necessario para
apoiar os mais necessitados que recorrem a nossa casa e dar acompanhamento apos a ida ao hospital.
Dentro em breve, seremos quatro Irmas, duas portuguesas, uma
angolana e uma nigeriana. Ha uma variedade imensa de necessidades
basicas, nomeadamente no campo da educagao e formagao geral, no
sentido de capacitar e desenvolver as pessoas.
O que acabo de dizer justifica'Se pelo enquadramento geografi'
co e socio-economico. A Provmcia do Moxico esta afastada das outras
Provmcias em todos os dominios. Esta noutro fuso horario do resto de
Angola; e uma regiao que foi muito afectada pela guerra que aqui comegou e veio a terminar com a morte de Jonas Savimbi, exactamente
nesta zona. Tudo isto explica as dificuldades encontradas, bem como a
escassez de bens. Chamarndhe e com propriedade de ‘fim de mundo’.
Apesar de todas as dificuldades e canseiras, estamos felizes porque e o nosso lugar de Espiritanas como enviadas aos mais pobres.
Contamos com o apoio solidario de todos. Assim, poderemos respom
der aos desafios que esta missao nos coloca”.
missao espiritana
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Em estilo de conclusao, o desenrolar desta missao situou-se num
momento historico dramatico para o pais com as varias etapas de guerra, particularmente apos o 25 de Abril de 1974; ate a pacificagao, passando pelos bombardeamentos do Huambo e de outras cidades - um
verdadeiro desastre no saldo de mutilados, deslocados para as periferias, orfaos, etc.
E aqui queremos evocar toda a coragem das Irmas que permaneceram ao lado dos angolanos em momentos muito dificeis, como aquele em que os cubanos assumiram a coordenagao dos servigos nos Hospitais, mandavam tirar os crucifixos fazendo adivinhar toda uma
inseguranga e perigo. Isto nao veio ensombrar a coragem da entrega e
testemunbo de muitos leigos catequistas e missionaries, entre eles a Ir.
Maria Joaquim Henriques da Silva, enfermeira, natural de Casteloes,
Tondela - Viseu, que no dia 6 de Janeiro de 1985, foi vftima de uma
explosao pouco depois de regressar do Hospital do Huambo, onde trabalhava.
A nossa Irma Maria Joaquim e uma entre os 13 missionaries e
missionarias martires portugueses do seculo XX, em Angola. Como diz
o Evangelho, ‘Se o grao de trigo caido a terra morrer dara muito fruto’
(Jo.12,24). .
A Igreja em Angola, nesta etapa de reconstrugao a todos os nfr
veis, tern como prioridade o desenvolvimento humano que se traduza
em real contribute a uma sociedade fratema, democratica, reconciliada e justa. Alias, no recente Smodo para a Africa foi afirmado:
O «anuncio cristao» proclama uma reconciliagao para alem das
fronteiras de culturas e etnias, que evoca as exigencias do amor e do
perdao, sem esquecer requisites da justiga e da verdade. Nas «proposb
goes finais», o Sinodo foi, por um lado, profetico ao denunciar os dra
mas afficanos e apelar ao ideal cristao e, foi igualmente, realista ao reconhecer as peculiares exigencias da, reconciliagao e as dificuldades
dos caminhos da justiga e da paz em Africa.
“A memoria
alimenta a
esperanga que
nos projecta
para a frente.”

A memoria alimenta a esperanga que nos projecta para a frente.
E a esperanga nao engana porque o Espfrito Santo e derramado nos
nossos coragoes (Rom.5,5).
O Espfrito, como protagonista da Missao e guia da historia, e o
garante da nossa esperanga e o que de melhor ha nos coragoes e no
seio de um povo! Ele enebe a terra inteira.
Com o profeta dizemos: - Deus realiza uma obra nova. Nao a
ves?
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