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REVERENDO E ESTIMADO PE. RÚBENS!

“Diante dos povos, manifestou Deus a salvação” Sl 97

A Providência de Deus, que concorre em tudo para o nosso bem,
permitiu que se desse esta feliz reencontro a propósito do mês das missões.
Queira Deus que o Sr. Pe. Rubens, Diácono Pinto e demais obreiros da
Paróquia da Srª da Conceição vos encontreis de saúde, ânimo e como sois
conhecidos – com elevado zelo pastoral.
No passado dia 06 do mês do Rosário e mês das Missões, “diante dos
povos, manifestou Deus a salvação”! Na periferia da cidade de Benguela,
onde a poeira é muito abundante, nasceu uma comunidade cristã orientada
pelos Pastores: Padre Constantino Hembe e Diácono Cipriano Hamuyela.
A população aproveitando o pós guerra, vive a ânsia da “casa própria”,
assim a área em expansão cresce da noite para o dia. Esta paróquia, sob a
intercessão de Santa Josefina Bakhita vai ter 2 centros e 9 catequeses ou
capelas. A paróquia e os centros têm missa dominical, as catequeses são
lugares de culto diário onde o sacerdote, feita uma escala, celebra durante a
semana. A área é enorme, um dos centros fica a 12 Km da Sede. Já há duas
capelas com sacrário, nos restantes lugares, tudo se prepara para o momento
da oração e após a oração é preciso recolher e transportar no carro.
A catequese é uma das prioridades da evangelização, catequese para
todas as idades. A Conferência Episcopal determinou que a catequese é
catecumenal, segue o Itinerário de Iniciação Cristã. A preparação é de 3 anos
para Baptismo e comunhão, distribuída por grupos etários: crianças,

adolescentes, jovens e adultos. As seitas proliferam quanto podem e a fé dos
cristãos é pouco esclarecida. É todo um caminho a trilhar. A própria paróquia
é ao ar livre sem templo nem sacrário. Uns paus ao alto e umas chapas
sustentam a “catedral”.
A nossa comunidade passou a residir aqui desde 2011. Orientamos um
Centro Infantil chamado “os Pastorinhos”, acolhemos jovens vocacionadas,
abrimos a nossa capela aos cristãos que connosco queiram rezar, damos
formação sobre a Mensagem de Fátima e como em qualquer casa da nossa
Congregação fazemos a adoração ao Santíssimo e vivemos em espírito de
REPARAÇÃO.
As fotografias enviadas ilustram um pouco do dia de apresentação do
novo pároco e da atividade no nosso centro infantil. A nossa inserção na
pastoral começa também agora com a passagem deste centro a paróquia.
O nosso pároco pediu-me para fazer esta ponte entre vós e nós e
mostrou-se agradecido a Deus e ao Sr. Pe. Rubens pela fraternidade entre
igrejas irmãs. Começar do nada é difícil, exige empenho, assiduidade e
trabalho árduo. Este sacerdote refere muitas vezes que conta com um trabalho
em equipa pois sente-se “pequeno” para tão grande missão.
Pe. Rubens, saudações para vós, bênçãos de Deus e obrigada pelo vosso
carinho demonstrado desde o envio missionário que jamais esquecerei. Santa
Bakhita, interceda por nós e por vós.

Pela comunidade e em nome dos agentes de pastoral de Santa Bakhita
Ir. Lídia

PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO

Prólogo
As geminações são um moderno e valioso instrumento para facilitar a
aproximação entre as pessoas, as comunidades, os povos e as nações.
Estabelecer alianças entre paróquias permite cultivar relações institucionais
que possibilitam a aproximação das pessoas, o conhecimento das respetivas
vivências, o intercâmbio de iniciativas pastorais e o auxílio mútuo de cariz
evangélico, no contexto dum mundo cada vez mais global, mas na unidade de
uma mesma fé.
A Paróquia da Senhora da Conceição da Diocese do Porto (Portugal) e a
Paróquia de Santa Bakhita da Diocese de Benguela (Angola) desejam
estabelecer laços de geminação, de forma a promover uma maior comunhão e
fraternidade e assinalando, assim, o Dia Mundial das Missões, em 20 de outubro
de 2013.

Bases
O presente acordo de geminação tem como fundamentos:
- a histórica ligação entre Portugal e Angola, países que falam a mesma língua e
trocam entre si consideráveis fluxos migratórios, com impacto positivo na vida
social, económica e cultural de ambas as sociedades;
- a partilha da mesma fé: fé que as gerações passadas levaram para África,
estabelecendo missões em território angolano e onde, ainda hoje, muitos
portugueses anunciam o Evangelho de Jesus; fé de que também a Europa
recebe, atualmente, o impulso renovado com origem nas comunidades africanas
em crescimento, pelo seu alegre dinamismo e aumento das vocações sacerdotais
e consagradas.

- a presença de comunidade religiosa das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora
de Fátima no tecido populacional de ambas as paróquias. De referir ainda que,
em 2006, as três irmãs desta Congregação que iniciaram a missão em Benguela
partiram do Porto e receberam, no seio da paróquia da Senhora da Conceição, o
seu envio missionário, contagiando com o seu entusiasmo toda a comunidade;
- a vivência em curso do Ano da Fé que, por iniciativa do Papa Bento XVI,
decorre entre 11 de outubro de 2012 e 24 de novembro de 2013, marcando o
quinquagésimo aniversário do Concílio Vaticano II, e visando dar um impulso
renovado à missão de toda a Igreja, ocasião de graça e de compromisso para
uma conversão sempre mais integral a Deus, para reforçar a nossa fé e anunciála com alegria aos homens do nosso tempo;
- a consciência de que, como nos ensina o Papa Francisco na sua Mensagem
para o Dia Mundial das Missões 2013, “cada comunidade é interpelada e
convidada a assumir o mandato, confiado por Jesus aos Apóstolos, de ser suas
«testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do
mundo» (At 1, 8); e isso, não como um aspeto secundário da vida cristã, mas um
aspeto essencial: todos somos enviados pelas estradas do mundo para caminhar
com os irmãos, professando e testemunhando a nossa fé em Cristo e fazendonos arautos do seu Evangelho”.

Objetivos:
-proporcionar o conhecimento das vivências e dinamismos próprios de cada
comunidade, de forma a que os respetivos paroquianos reconheçam, através da
multiplicidade dos carismas e dos dons, das especificidades das formas culturais
e sociais, a ação do “mesmo Deus que opera tudo em todos”(1 Coríntios 12:6);
- promover o intercâmbio de experiências e projetos pastorais que, tendo em
atenção as características próprias de cada paróquia, possam ser propostos e
promovidos como veículos da Nova Evangelização;
-favorecer a integração das pessoas que se desloquem de um para outro país,
por motivos familiares, laborais, de estudo ou de saúde, na certeza de

encontrarem do outro lado uma comunidade com os braços e o coração aberto
para o seu acolhimento, como verdadeiros irmãos em Cristo;
- desenvolver o espírito de cooperação que leve a uma fraterna entreajuda em
projetos concretos do interesse de cada uma das paróquias, apelando ao
empenhamento das respetivas comunidades ou de setores específicos da sua
atividade pastoral;
-aprofundar a motivação e dinamização missionária de modo a que todos os
cristãos vivam um autêntico empenho no testemunho de Jesus, na sua vizinhança
concreta e nas fronteiras duma geografia alargada, que possibilite a todos os
homens conhecer a proposta de Amor e Salvação cujo anúncio Cristo confiou à
Sua Igreja; nesse espírito se procurará incentivar a comunidade e os jovens para
ações concretas que possibilitem, no futuro, a participação em atividades de
voluntariado missionário em Benguela.

Assinaturas

Pela Paróquia da Senhora da Conceição, o Pároco

Porto, 20 de outubro, Dia Mundial das Missões de 2013

Pela Paróquia de Santa Bakhita, o Pároco

Benguela, 20 de outubro, Dia Mundial das Missões de 2013

Toda a comunidade é «adulta» quando professa a fé, a celebra com
alegria na liturgia, vive a caridade e anuncia sem cessar a Palavra de
Deus, saindo do próprio recinto para levá-la até às «periferias»,
sobretudo a quem ainda não teve a oportunidade de conhecer
Cristo. A solidez da nossa fé, a nível pessoal e comunitário, mede-se
também pela capacidade de a comunicarmos a outros, de a
espalharmos, de a vivermos na caridade, de a testemunharmos a
quantos nos encontram e partilham connosco o caminho da vida.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2013

Devemos sempre ter a coragem e a alegria de propor, com respeito,
o encontro com Cristo e de nos fazermos portadores do seu
Evangelho; Jesus veio ao nosso meio para nos indicar o caminho da
salvação e confiou, também a nós, a missão de a fazer conhecer a
todos, até aos confins do mundo.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2013

Cada comunidade é interpelada e convidada a assumir o mandato,
confiado por Jesus aos Apóstolos, de ser suas «testemunhas em
Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo»
(At 1, 8); e isso, não como um aspeto secundário da vida cristã, mas
um aspeto essencial: todos somos enviados pelas estradas do mundo
para caminhar com os irmãos, professando e testemunhando a nossa
fé em Cristo e fazendo-nos arautos do seu Evangelho.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2013

É importante não esquecer jamais um princípio fundamental para
todo o evangelizador: não se pode anunciar Cristo sem a Igreja.
Evangelizar nunca é um ato isolado, individual, privado, mas
sempre eclesial.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2013

A missionariedade da Igreja não é proselitismo, mas testemunho de
vida que ilumina o caminho, que traz esperança e amor. A Igreja –
repito mais uma vez – não é uma organização assistencial, uma
empresa, uma ONG, mas uma comunidade de pessoas, animadas
pela ação do Espírito Santo, que viveram e vivem a maravilha do
encontro com Jesus Cristo e desejam partilhar esta experiência de
profunda alegria, partilhar a Mensagem de salvação que o Senhor
nos trouxe.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2013

