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M anuel G onqalves

A orddlia do veneno
(mbambu) na tradiqao
cultural do centro-norte
angolano: um desafio
pastoral1
Manuel Gonqalves
Os estudos e textos do Tedlogo e Pastoralista
africano, R Meinrad Hegba justificam que uma das
falhas maiores da missionaqao foi a debilidade ou
ausencia de uma Pastoral da Vida (saude e doenqa),
adaptada a sensibilidade cultural africana para su
perar a pratica do “mbambu” e a mentalidade
“feiticista” que a apoia.
Vamos tentar discemir o que existe de positivo e de
negativo na teoria e pratica do “mbambu” e inferir
algumas linhas de posswel orientaqao pastoral.
Far-se-d uma andlise da prdtica e do seu apoio ideologico no ambiente magico -religioso da colheita do
veneno, da preparaqao da bebida, da acqao do
“nganga” e da cooperaqao do povo que assiste e participa no acto de tomar o liquido toxico e dos elementos em oposiqao radical com o Evangelho que deverao ser substituidos por uma catequese de valores
cristaos apoiados na «forqa salvadora» do Baptismo e
no poder salvifico de Cristo. A ideia da forqa protectora do Baptismo devera ser explicado cis pessoas que,
levando uma vida em acordo com a sua fe, uma even
tual «capacidade de feiticeiro» serd bloqueada pela
graqa do Sacramento e so com grande esforqo conjunto se podera ultrapassar o problema.

Continuagao do numero anterior.
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II PARTE: O “MBAMBU” A LUZ DO EVANGELHO

S

era que nesta pratica tradicional se encontra, do ponto
de vista cristao, algo de positivo? Os aspectos negativos
sao por demais evidentes. Mas como valorar os primeiros
e «sanar» os segundos? Substituir estes, mas por que outros
comportamentos e ideias mais consentaneos com as exigencias da fe crista? Que meios usar para que a cultura de um
passo em frente no sentido de melhor funcionamento do
Grupo social e da Comunidade crista? Sao desafios que a "ordalia do veneno” coloca a uma evangeliza^ao simultaneamente atenta as pessoas e a sua realidade cultural.
Para esta parte da presente disserta9ao, vou servir-me
de estudos e textos de um conhecido teologo e Pastoralista
africano, o jesuita camarones P Meinrad Hegba. Estudos de
Pastoral e de Antropologia cultural a volta desta questao da
"ordalia do veneno” e da feiti^aria em geral, foram frequentes,
anos atras, em revistas de Teologia e de Espiritualidade publicadas por Faculdades Africanas de Teologia em varios
paises (sobretudo a Revue du Clerge Africain e a Telema da
Universidade Lovanium de Kinshasa.), e foram ate tema, por
vezes, das Semanas Teologicas dessa Faculdade. Mas, de entre
todos os autores, sobressai o conhecido teologo (naturalmente bom conhecedor da Antropologia africana), que e o P ,
Meinrad Hegba. Num artigo de "TELEMA” (n°37 de 1982,
pp.5-48) em que ele resume os seus pontos de vista, propoe
uma visao global e compreensiva do fenomeno da feiti^aria
africana, e particularmente do "mbam bu” (que nalguns povos
dos Camaroes recebe o nome de "casca” - nao se esquega que
nas linguas africanas, ao longo das duas costas, se topam facilmente resqufcios de termos portugueses; no swahili, por
exemplo, lingua veicular de quase toda a costa oriental, os
termos referentes a utensilios domesticos e a religiao crista
sao praticamente todos de origem portuguesa, o que se ex
plica com o facto de Mombasa ter sido portuguesa ate 1659).
Voltando ao P. Hegba (que fez conferencias sobre esta
tematica na Universidade Gregoriana de Roma e nos Estados
Unidos), o que ele afirma e que o fenomeno do "mbambu”,
tal como toda a actividade do "nganga”, deve ser posto em
liga^ao com a religiao tradicional e a antropologia africanas.
Esta, esta longe do dualismo «alma-corpo» proprio do hemisferio norte; nao lhe custa admitir no «feiticeiro» a possivel
aquisi^ao de uma «dimensao subtil» (um terceiro elemento)
que o aproxima do mundo dos espiritos. E assim, ternaria, a
Antropologia Africana: entende a pessoa humana em tres dimensoes m utuam ente integrantes (o corpo, a alma ou esmissao espiritana
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pfrito, e o «duplo» da pessoa, ou a sua «sombra»). Por outro
lado, ainda na antropologia africana, ha tambem uma visao
«holfstica», mais global que na Europa, da saude e da doen9a,
nas quais os aspectos afectivos e emocionais tern mais relevo
que na correspondente visao ocidental. Um dos temas favoritos do P. Hegba e justamente este: que uma das falhas
maiores da missionapao foi a debilidade ou ausencia de uma
Pastoral da Vida (saude e doenpa), adaptada a sensibilidade
cultural africana, e e para af que ele aponta como uma dimensao imprescindfvel da Pastoral, de modo que se prossiga
por essa via no esforpo por superar a pratica do "mbam bu” e
a mentalidade "feiticista” que a apoia.
O livro fundamental do P. Hegba, onde condensa as
ideias espalhadas por varios artigos, e Sorcellerie: chimere
dangereuse, publicado em Abidjan em 1979, pelas Editions
Inades.
Inspirando-nos no pensamento deste teologo, bem informado tanto em Teologia Pastoral como em Antropologia
Africana, podemos tentar discernir o que existe de positivo e
de negativo na teoria e pratica do "m bam bu” e sacar a luz algumas linhas de possfvel orientapao pastoral.
II. 1 - ANALISE DA PRATICA E SEU APOIO IDEOL6GICO:
Descobrimos af os seguintes elementos:
- DO PONTO DE VISTA «FISICO»:
O facto da «elimina9ao» do pretenso «feiticeiro»; o ambiente magico-religioso da colheita do veneno e da
preparapao da bebida; a acpao do "nganga” e a cooperapao do
povo que assiste e participa; o acto de tomar o lfquido toxico; acrescente-se que a pratica corrente e que o corpo dos que
nao resistiram a prova seja coberto de pedras e abandonado
na mata, .ou, nalguns lugares, queimado, afim de que a sua
«malignidade organica» desaparepa (informapao de Anne Retel-Laurentin - livro citado, p.174-5).
- DO PONTO DE VISTA «PSICOLOGICO»:
A «crenpa» na existencia de pessoas radicalmente mas,
por possufrem no ventre um «orgao ffsico» de maldade; a possibilidade de que a «alma» do «feiticeiro» consiga por-se em
contacto com o mundo dos espfritos, associar-se a «espfritos
maus», participar da «subtilidade» do m undo dos espfritos, e
entrar no corpo de alguem durante o seu sono, para sorver
o seu «sopro vital» ou a sua «alma»; o medo que inspira a (real
ou suposta) «existencia» de feiticeiros (neste sentido especffico) entre o povo, mesmo sendo cristao; a maneira de neumissao espiritana
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tralizar a sua maldade «fisico-moral», de forma que um ve
neno «va» ao encontro dessa maldade; o sentimento de que e
necessario, para equilibrio das relagoes sociais, fazer pagar
vida por vida.
II. 2: CONSIDERAQAO A LUZ DO EVANGELHO:

“Essa caminhada sera certamente lenta e
encontrara resistencias, uma
vez que se trata
de convicgoes
baseadas na
tradigao cul
tural, para mais
referentes a
bens essenciais
como a vida e a
saude.”

Comecemos por afastar os elementos da pratica e da
sua teorizagao que nao sao aceitaveis a nivel de conhecimentos cientificos ou do simples bom senso, mas que nao
colidem directamente com a fe crista: a possibilidade de a
«alma» do «feiticeiro» sair do seu corpo adormecido e regressar, sem morte pessoal; que a «alma» alheia possa ser «comida»
ou sorvida; a possibilidade de um orgao corporal poder ser
gerador de maldade moral; a dimensao magica dos ritos e sua
relagao com os «espiritos» dos antepassados ou outros «espiritos» ou «genios»; a ideia que nao e o veneno que tira a vida,
mas o facto de ele encontrar na vitim a um «orgao fisico»
onde se concentra a capacidade maligna do «feiticeiro».
Parece claro que uma mudanga de tal mentalidade requer instrugao, mas tambem catequese a longo prazo. Essa
caminhada sera certamente lenta e encontrara resistencias,
uma vez que se trata de convicgoes baseadas na tradigao cul
tural, para mais referentes a bens essenciais como a vida e a
saude. Pensa o P. Hegba que e indispensavel encontrar «elementos cristaos» que tomem, na mente das pessoas, o lugar
dessa visao das coisas. Acrescenta tam bem Hegba que e
necessario evitar «sincretismo» ou visao hfbrida da realidade
do "mbam bu”: elementos toleraveis poderao aceitar-se por algum tempo, ate que o «nucleo duro da crenga» seja substitufdo por uma visao crista, de modo que, pela instrugao e
catequese, o resto va caindo por si. Mas contemporizar com
«hibridismo», na opiniao do P. Hegba, e caminho errado, que
torpedeara a superagao do problema.

“Trata-se aqui
de um duplo
elemento a ser
ultrapassado e
substituido por
uma visao
crista”

- ELEMENTOS EM OPOSigAO RADICAL COM O
EVANGELHO:
Naturalm ente a serem substitufdos, m ediante cate
quese adaptada, por valores e «meios de defesa» cristaos: o
metodo usado para neutralizar a ameaga do «feiticeiro» (risco
de vida para quern toma a bebida toxica, e assassinato de
quern e tido por «verdadeiro feiticeiro»). Trata-se aqui de um
duplo elemento a ser ultrapassado e substituido por uma
visao crista (Hegba insiste na «forga salvadora» do Baptismo e
no poder salvifico de Cristo, a quern o baptizado se une pela
fe). Porem, tentar ultrapassar este duplo elemento negativo
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pela forga, e contraproducente, pois a cultura e um conjunto
sistematico e estruturado, de forma que o conjunto cultural
resistira a repressao. Assim, parece valido o que ouvi dizer a
antigos missionaries de Malanje: quanto ao «nucleo duro» da
crenpa e pratica do "m bam bu”, nao se pode transigir. De
outra forma, a solupao do problema nao avanpa sequer um
passo.
- ELEMENTOS EM OPOS1QAO APENAS RELATIVA
COM O EVANGELHO:
Descortinam-se os seguintes: a crenpa na existencia de
pessoas capazes de provocar mal fisico, m esmo que nao
tenha consciencia dessa capacidade; o medo de eventuais
"feiticeiros” e a necessidade de seguranpa pessoal; a participapao do povo (incluindo cristaos), na cerim onia do
"mbambu”; a visao da justipa em termos proximos da "lei de
taliao”; a ideia de que um verdadeiro "feiticeiro” e fisicamente
irrecuperavel.
II-3: A PROPOSTA DE VALORES EVANGELICOS,
E A REORlENTAgAO DE ELEMENTOS
EVENTUALMENTE TOLERAv EIS
Propor, no caso do "m bam bu”, valores evangelicos que
chocam com o sistema ideologico que fundam enta essa
pratica (a qual entra no campo vasto da «feitiparia») desencadeia naturalmente um choque cultural, do qual devera partir um processo de nova mentalizapao que, por se tratar de
realidades culturais, sera longo e complexo (um pequeno ou
grande choque inicial e inevitavel). Mas em termos de Pas
toral, tal mentalizapao e obrigatoria, ja como exigencia de inculturapao da fe, ja para promopao do bem-estar social do
Grupo e da Comunidade crista. Os meios serao naturalmente
a catequese, a pregapao, a discussao em grupo acerca dos
apoios ideologicos dessa pratica, julgando-os a luz da Palavra
de Deus e da experiencia crista. Hegba propoe que todo o
processo mental em ordem a ultrapassagem gradual de tudo
o que nessa crenpa e pratica se opoe ao Evangelho, de
maneira ou evidente ou parcial, que todo o processo de mentalizapao ande a volta do valor do Baptismo, sua forpa de salvapao e de seguranpa diante das forpas do mal. Na mesma
linha, sera necessario que os cristaos tomem consciencia de
que Cristo e «vencedor do mal», e nessas condipoes defende
quern procura viver em uniao com Ele, pela fe, a orapao, a
emenda de vida e os sacramentos.
No processo evolutivo e na catequese, pode ser vanta-

“Em termos de
Pastoral, tal
mentalizagao e
obrigatoria, ja
como exigencia
de inculturagao
da fe, ja para
promogao do
bem-estar social
do Grupo e da
Comunidade
crista/’
“ Todo o
processo de
mentalizagao
ande a volta do
valor do Bap
tismo, sua forga
de salvagao e
de seguran§a
diante das
formas do mal.”
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“O risco de vir
a ser «feiticeiro»
espreita toda a
gente, sobretudo
quem nao cultiva em si a
forga de Cristo
recebida no
Baptismo.”
“Mas pensar
que um «feiticeiro» e mais
poderoso do que
Cristo, a quem
o baptizado se
une pelo sacra*
mento, e duvi*
dar do triunfo
de Cristo sobre
o pecado, a
morte e a maldade, tal como
sobre os
demonios.”

“A ideia da
rejeigao da
cerimonia do
“mbambu” tera
de ser claramente afirmada,
sem contempo*
rizar.”

1

joso tomar o que e aproveitavel das ideias que compoem a
«estrutura ideologica» de apoio ao "m bam bu”, mas reconvertendo-o em termos cristaos. Por exemplo, podera conceder-se
que pode haver pessoas marcadas pela maldade. Tal situa^ao,
porem, nao tern origem num suposto «orgao ffsico», mas na
realidade do pecado original que enfraqueceu o homem na
resistencia ao pecado. Dado o risco de que um a vida de
pecado lance raizes no cora^ao da pessoa que nao faz penitencia, o risco de vir a ser «feiticeiro» espreita toda a gente,
sobretudo quem nao cultiva em si a for^a de Cristo recebida
no Baptismo. Pode aceitar-se que e possivel haver pessoas com
for^a pessoal de magnetismo humano, capazes de influenciar
o proximo, para bem ou para mal. Mas pensar que um «feiticeiro» e mais poderoso do que Cristo, a quem o baptizado se
une pelo Sacramento, e duvidar do triunfo de Cristo sobre o
pecado, a morte e a maldade, tal como sobre os demonios.
Hegba insiste que a seguran^a inspirada na for^a de Cristo
Salvador e na defesa que se tern com a gra^a do Baptismo deverao levar os cristaos a nao ter medo dos «feiticeiros» nem
do «feitigo», pois a sua fe os protege. Nesse aspecto, quando
cristaos vem pedir ao sacerdote que lhe reze uma Missa «oferecida contra os seus inimigos», sera necessario leva-lo a encarar tal inten^ao antes como defesa contra o pecado e em
favor da conversao dos pecadores, sobretudo se alguem conhecido toma atitudes de inimizade.
No processo catequetico, pode ser util o recurso a
Palavra de Deus, valendo-se de textos como Jo.10.10, Tiago
5.19-20, lJo.5.3-5, Jo.5.16-18, 3.8-11, Mat. 18.15-18, Col.l 13-20.
P. Hegba vai mais longe: parece-lhe indispensavel desenvolver uma PASTORAL da Saude e da doen^a adaptada a
sensibilidade cultural do africano - tera sido esse, diz ele, um
dos pontos mais fracos da primeira missiona^ao.
Como num sistema cultural nao pode haver «espa90s
vazios», na tentativa pastoral de eliminar ou superar um elemento negativo ou discordante dos valores cristaos, esse elemento «retirado» tera de ser substituido por um valor positivo cristao, pois o sistema cultural nao tolera «vazios». Ainda
que todo o povo pense que certa pessoa, mesmo crista, tern
poder de agir como «feiticeiro», deve-se tentar neutraliza-lo
mas por meios cristaos. A ideia da rejei^ao da cerimonia do
"m bam bu” tera de ser claramente afirmada, sem contemporizar. Claro que e necessario defender a vida e evitar que a
inseguran^a e o medo se espalhem. Mas, para um cristao,
levar as pessoas a um risco de perder a vida, ou neutralizar
um hipotetico «feiticeiro» mediante a sua morte, e processo
inaceitavel. A vida do «feiticeiro», que, por ser hum ano e
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«criatura de Deus», tera tambem de ser salvaguardada, tal “Devera insiscomo a vida e a «forga vital* (expressao com que Placide Tern- tir-se na ideia
pels, pai da «Filosofia africana», condensou o «coragao» da de que um
antropologia "bantu”) dos familiares. Em vez de «eliminar» o cristao fiel, nes
possfvel «feiticeiro», e alternativa mais crista leva-lo a conver- sas condRoes,
sao, aplicando-lhe, inclusive (opina Hegba) uma oragao de ex- nunca podera
ser «feiticeiro»
orcismo apropriada.
Voltando a ideia da forga protectora do Baptismo, sem ter cons
acrescenta Hegba, devera ser inculcado as pessoas que, se um ciencia do
suspeito de ser «feiticeiro» foi baptizado e se mantem fiel ao facto: a malseu Baptismo levando uma vida em acordo com a sua fe, dade que ele
uma eventual «capacidade de feiticeiro» sera bloqueada pela eventualmente
graga do Sacramento. Desse modo, nao se deve consentir que tivesse foi anuum cristao fiel e exemplar seja acusado de ser «feiticeiro»: a lada.”
«forga» da graga baptismal elimina (assim se explique) a capacidade de fazer mal ao proximo, a qual so pode vir de uma
tentagao a qual a pessoa, se estiver em fraqueza espiritual, “ Seria bom pre
pode sucumbir. Por outras palavras: devera insistir-se na ideia ver, no Ritual e
de que um cristao fiel, nessas condigoes, nunca podera ser na pratica da
«feiticeiro» sem ter consciencia do facto: a maldade que ele Pastoral,
oragoes de
eventualmente tivesse foi anulada.
P. Hegba avanga algumas sugestoes de pratica pastoral cura, e gestos
que possam diminuir o medo da feitigaria e dos «feiticeiros», como «imrecorrendo a gestos significativos, acompanhados de oragao. posigao das
Poder-se-ia desenvolver mais no acto do Baptismo (sugere ele), maos», com
a ungao dos Catecum enos; acrescentar as renuncias Bap- oragao apropri
tismais a renuncia ao recurso ou uso de praticas de feitigaria ada, para tran
ou de colaboragao em cerimonias de "mbam bu”. Seria bom quilidade de
quern acha es
prever, no Ritual e na pratica da Pastoral, oragoes de cura, e
tar em situagao
gestos como «imposigao das maos», com oragao apropriada,
de doenga.”
para tranquilidade de quern acha estar em situagao de
doenga.
“Quanto maior
Ha depois a dimensao comunitaria a ser considerada.
for a pressao
O mau exemplo de quern participa, organiza, ou apoia a cer- social, mais
imonia do "m bam bu”, ou lan^a acusa^ao de «feiticeiro» sobre apoio e
o proximo, nao deve ser tolerado. As pessoas que sao objecto necessario
de tal acusa^ao, deverao ter na Comunidade apoio e ajuda prestar, afim de
para que nao caiam na tenta^ao de ir tomar a bebida toxica. que se possa
Quanto maior for a pressao social, mais apoio e necessario criar ambiente
prestar, afim de que se possa criar am biente em desfavor em desfavor
desta e doutras formas de feiti^aria tradicional. Por fim, mem- desta e doutras
bros da Comunidade que tenham conseguido dar um passo formas de
em frente e desligar-se desta tradi<;ao, poderao ajudar outros feitigaria tradia seguir o mesmo caminho. P. Hegba resume a Pastoral a de cional.”
senvolver neste campo com estes valores cristaos a inculcar
na mente dos cristaos: ter consciencia e cultivar a fe no poder
missao espiritana
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de Cristo Ressuscitado, mediante uma vida de oragao e sacramentos; garantir apoio da Com unidade a quem nao se
mostra capaz de resistir a pressao social; confianga na graga
do Baptismo, de forma a nao ter medo desta e doutras
tradigoes que compoem a pratica da feitigaria. Para um suposto «feiticeiro», pensa o P. Hegba, um exorcismo publico
poderia vir a proposito.
Em certas regioes de Angola, como as Lundas e onde
“O problema da tern peso a tradigao cultural do povo Quioco, o problema da
feitigaria e um feitigaria 6 um enorme obstaculo a evangelizagao. Dir-se-ia
enorme
que um dos seus ramos onde seria mais facil e oportuno acobstaculo a
tuar, seria a re-educagao crista das Comunidades no que conevangelizagao. ” cerne ao problema de «controle» do «mau feiticeiro» que o
povo pensa ser capaz de «comer» almas alheias. Ha, primeiro,
uma etapa a percorrer de descoberta e analise da realidade
cultural; outra de separagao dos elementos negativos e do
que haja de positivo na teoria e pratica dessa tradigao
«feiticista»; outra em que se deve «ler» e descobrir a possivel
«migalha» de valor que haja escondido ate dentro do que e
negativo, e a que este, por equfvoco, pretende responder; a
etapa em que tern de se fazer um discernimento evangelico;
a etapa catequetica de substituigao dos elementos negativos
(ou mesclados de negatividade) por valores cristaos capazes
de responder aquilo que se procurava salvaguardar, equivocando-se, com «valores hum anam ente falsos ou errados»
(como pretender veneer o mal com outro mal, em vez de o
“E importante a veneer com o bem de um valor positivo). E importante a cocolaboragao co- labora^ao comunitaria, numa caminhada de fe e de purifimunitaria,
ca^ao cultural em conjunto. Enfim, a recomendat^ao dos antinuma camigos missionaries, retomada pelo P. Hegba, de que nao se deve
nhada de fe e
contemporizar com o que e radicalmente contrario a fe crista
de purificagao
e ao Evangelho, nem consentir que membros da Comu
cultural em
nidade sejam fautores das praticas do "mbam bu”, tern aspectos de visao sensata dos dinamismos de um sistema cultural,
conjunto.”
que resiste as fracturas de qualquer pressao de for^a e nao admite vazios culturais ou ausencias de resposta aos problemas
que afligem a vida das pessoas e do Grupo. Diante das
tradi^oes ligadas a feiti^aria na Africa Ocidental, longa res tat
via para a Missao evangelizadora (que e tambem libertadora)
da Igreja, mediante a Pastoral das Comunidades locais. Pela
longa persistencia dessa pratica e o prejuizo em vidas causado
ao povo, o recurso tradicional ao "mbam bu” e um dos pontos a que a Pastoral, no norte de Angola, tera de se aplicar,
num esfor^o conjunto para ultrapassar o problema.
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