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Equipa Mãos por Cazombo na Missão 
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“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres”. 

Sl 126:1 

Agradecemos ao nosso Deus em 1º lugar, por todas as coisas que têm acontecido na 
missão!  
  
Somos-Lhe muito agradecidos pela dedicação e fidelidade da missionária Sara; pelas 12 
crianças que estão ao nosso abrigo usufruindo do amor de Deus, da escola, cuidados de 
saúde, entre outros; pelo que pudemos proporcionar a alguns idosos, a algumas 
famílias e a outras crianças; por um terreno, sito em Kanguvo, cedido pela 
Administração de Cazombo para a construção do lar… enfim por estas e por tantas 
outras coisas que estão a acontecer!!! 
 
Agradecemos também a todos os que abraçaram este trabalho desde o começo e que 
permanecem fiéis ao “chamado do Senhor”, assim como, a todos que se tem juntado a 
nós ao longo destes 2 anos (quase 3!): Igrejas, Padrinhos e Particulares! 

 

É o vosso compromisso financeiro, são as vossas orações e a vossa já manifestada 
disponibilidade para se deslocarem à missão na próxima viagem missionária, que fazem 
“Mãos por Cazombo” ir mais além! Vocês fazem toda a diferença na vida de cada 
criança da missão….destas e das muitas mais que serão recebidas na Missão! 
 
Muito obrigado! 
 
Desejamos que o Senhor derrame sobre cada um de vós, mais da Sua presença! 

A direção de MPC 

Mais Crianças, o Lar, um Carro e Obreiros! 

Temos como principal alvo alcançarmos mais crianças que esperam por nós em Cazombo! De momento, nas 
instalações actuais, estamos no limite de crianças que conseguimos albergar.  
 
⇒ O lar: as novas instalações em Kanguvo! 

Esta é a solução para atingirmos o nosso principal alvo! 
Os materiais de construção têm um preço muito elevado em Luanda, Saurimo e Luena, principais cidades onde 
podemos adquiri-los; mas muito mais caros se tornam com o seu transporte até Cazombo! 
A nossa meta é que, até o final deste ano de 2011, os caboucos sejam preparados para as fundações e o Bloco C 
comece a ser construído. 
Continuamos a precisar das suas mãos, “Mãos por Cazombo”! 
 
⇒ Carro (Viatura todo terreno “caixa aberta”)  

Necessitamos de um carro, para nos deslocarmos até às cidades onde podemos 
comprar os materiais e também para transporta-los para Cazombo e para apoiar 
em geral a missão em virtude das distâncias e os acessos assim o exigirem. 
 
⇒ Obreiros  
Necessitamos de pessoas com paixão pelo Senhor e que estejam prontas a “ir”!  
A missionária Sara espera por “companheiros” de trabalho, que possam cooperar no cuidado das nossas crianças, 
acompanhando o seu crescimento nos vários níveis e áreas. 
 
⇒ “Férias missionárias”  

Precisamos de todos aqueles que querem dar do seu tempo de férias indo até à missão, com o objectivo de apoiar 
nas várias necessidades existentes. Este, é um trabalho também muito importante e precioso, vindo assim a suprir 
algumas das necessidades da missão, além de trazer uma experiência única e enriquecedora a todos os voluntários, 
como a cada criança de uma maneira especial. 
 

Se tem o chamado de Deus para alguns destes alvos entre em contacto conosco! 

Agradecemos a todos aqueles que, em Angola, têm 
apoiado a missão, seja com orações, seja com apoio 
logístico e também com alguns bens. 
Queremos dizer muito obrigado a todos os que nos 
receberam (à direcção da associação) nos vários lugares 
por onde passamos aquando da nossa viagem a Cazombo 
em Julho/Agosto deste ano! Na estadia, refeições, 
deslocações, na diplomacia e em muitas outras coisas e 
situações, enfim: em tudo pudemos sentir o amor 
especial que vem do nosso Deus também! 
 
Em Luanda – Ao Filipe e Isabel de Jesus; à D. Florinda; aos 
irmãos Miquita e Alexandre; ao Dr. Sebastião Catorze. 
 
Em Luena – à missionária Petra; ao Dr. Palacios e Dra. 
Adriana; Miss. Tobias e Carol Handy; à missionária 

Elisabete; ao pastor Pablo; ao Sr. Abílio, ao Tiago e ao 
Joca, à Dra. Graciete; ao Dr. Raimundo; ao Dr. 
Sebastião Yeta 
 
Luau – à Vice-Administradora Dra. Nora; ao Pr. Mário 
e irmão Lourenço 
 
Cazombo – à nossa querida irmã e missionária Sara 
que nos recebeu com tudo o que tinha e o que não 
tinha! Por nos fazer sentir em casa nos 8 dias que lá 
vivemos! Aos nossos queridos meninos que nos 
deram também tanto amor e atenção! 
 
Às autoridades locais, à igreja da Chipóia, ao Pastor 

Isaac; à irmã Jorgete; ao irmão Rodrigues e a todos os 

colaboradores da missão. 
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Encontra-se bem e animada; confiante no nosso Deus que é 

Grande! Nestes dois anos e meio, desde que chegou a Cazombo, a sua saúde 
teve períodos de instabilidade, o que de momento não se verifica. A direção da 
Associação, levou consigo nesta viagem, medicação para a tensão arterial, 
medicação essa que permite à missionária Sara, maior estabilidade nesta área. 
 
Com a viagem da direcção da Associação, podemos testemunhar o seu excelente 
trabalho com as crianças na missão! A sua entrega, dedicação e tantos sacrifícios 
têm acompanhado os seus passos neste lugar e por isso vemos os seus frutos! 
“Os que semeiam com lágrimas segarão com alegria” Sl 126:5 
A presença da direção da Associação foi um momento muito desejado pela 
missionária Sara e muito importante tanto a nível particular/pessoal como 
também a nível de trabalho com a Associação. 
 
A posição da missionária Sara perante as autoridades locais, sejam elas 
governamentais, étnicas pela parte do Sobado e Realeza, é de destacar pelo 
respeito e reconhecimento do trabalho que está a ser realizado. 
 
Foram compartilhadas conquistas, vitórias, dificuldades, necessidades, histórias 
vividas na missão à direcção e por isso, vamos compartilhar convosco as 
orientações do trabalho a ser realizado com a ajuda do nosso Deus. 
 
Fica um muito obrigado da parte da missionária Sara por todo o apoio que tem 

recebido de Portugal!  

www.maosporcazombo.org 2222    www.maosporcazombo.org 
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Vias de comunicação – A este propósito, salienta-se que o maior problema de Cazombo é o acesso e suas vias – 8 horas de jipe de Luau em 
picada (Luau dista cerca de 250km de Cazombo). Neste momento, já foi iniciada a obra de construção de uma estrada alcatroada 
Cazombo/Luau que se encontra em curso. A testemunho disso, na vila de Cazombo, existe há cerca de 1 ano, um estaleiro da 
empresa portuguesa Conduril, que tem a seu cargo a construção de uma nova ponte sobre o Rio Zambeze. 
 

 Construção tradicional – Salvo raras excepções (entre as quais a casa da Missão MPC que é de tijolo português) a construção 
tradicional de Cazombo é de adobe. São construções feitas com tijolos obtidos através da secagem ao sol, (ou na versão mais cara e 
resistente - queimados com fogo) da terra barrosa que normalmente se obtém ao pé das construções das térmitas. Com esta terra 
barrosa são obtidos tijolos, com os quais se constroem as casas tradicionais cujo telhado pode ser em capim ou chapa metálica. O 
problema destas casas é que, no tempo das fortes chuvas (Outubro a Abril), têm uma duração limitada, sendo normal o seu 
desabamento depois de alguns anos (3 a 5 anos). Por esta razão, no verão (período seco) um pouco por todo o lado existem obras 
de reconstrução das casas que desabaram com as últimas chuvas. 
 

Hospitais/ escolas – Em Cazombo, existe também um Hospital e uma Maternidade (construções desde o tempo colonial). 
Actualmente, o Hospital está com obras de reconstrução e por isso está a funcionar numa tenda militar ao lado da administração. 
Existem também várias escolas. Algumas delas são ao ar livre e entre estas, está a escola 18 (as escolas da província de Moxico são 
identificadas por números) que os meninos da nossa missão frequentam. 
 

Banco – Recentemente, o banco BIC abriu um balcão (o único da vila). Mais uma confirmação do desenvolvimento que está a 
chegar a Cazombo. 
 
Mercado – Na “praça” é possível encontrar o coração de Cazombo, sempre em funcionamento (24 horas dia), com muito 
movimento e muito pó no ar (como não pode deixar de ser no período seco, visto as estradas não serem alcatroadas). 
Na “praça” pode encontrar-se praticamente de tudo, desde padeiros até mecânicos e distingue-se pelas cores fortes e pelos muitos 
“aromas” característicos que se confundem entre si, tudo isso acompanhado com musica pop Angolana (Kizomba) em alto volume, 
oriunda em estereofónica das várias lojas da praça como técnica para atrair mais clientes. 
 
Custo de vida – É de dizer que, contrariamente ao que seria normal pensar, o custo da vida em Cazombo é extremamente alto, 
devido aos preços elevados que Angola por si tem e agravados pela escassez de Cazombo como resultado do seu isolamento 
(sobretudo no período das chuvas). Os produtos atingem assim, preços elevados mesmo para os europeus. A título de exemplo, um 
ovo custa cerca de 50 cêntimos (não é uma caixa de ovos, é mesmo uma unidade que tem este preço), um pão de 250 gr. custa 
2,00€, uma lata de atum 2,00€, um litro de gasolina (que nas bombas de Luanda é vendida a 45 cêntimos/litro) em Cazombo custa 
1,50€/litro, podendo chegar a 6,00€/litro no período das chuvas. 
 
Esta é a vila de Cazombo, sempre com muito movimento e com muitas pessoas nas ruas. Também se vêem algumas motas, 

bicicletas e raros carros. Existem muitas crianças que olhavam admiradas por nós... provavelmente por sermos os primeiros Cindele 

(que na língua Luvale quer dizer “Brancos”) que muitos deles viam. 
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A fazer adobes A Avenida As Estradas A Maternidade 

                     Banco Bic                                                                O Mercado                      Moto transportando Colchão                                      A Escola 
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Com o crescimento da missão 

tem sido imprescindível também 
aumentar a equipa de apoio á 
miss. Sara. 
Assim colaboram no trabalho a 
tempo inteiro : 
 
Irº Moisés Kapalo – É o apoio mais próximo à miss. Sara a vários níveis: desde supervisionar o terreno em 
Kanguvo, a também ajudar no cuidado com as crianças em geral, etc. Tem sido este irº a fazer também os várias 
obras na casa actual. 
 
Irª Lili- é a Srº que ajuda a cozinhar e na limpeza da casa em geral. 
 
Agostinho e Mimi- Este casal é responsável pelos cultivos e também dos animais no terreno em Kanguvo. 

                Moisés Capalo e Família                        Irª Lili                                    Casal Agostinho e Mimi         
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Neste momento cuidamos de 12 crianças. O Octávio (6 anos), o 

Cagila (10 anos), o Nando (12 anos), a Tina (8 anos), a Dafene (10 
anos), a Joana (10 meses), o Graciano (14 anos), o Chifuchi (6 anos), o 
António (14 anos) e o Arão (18 anos). 
 
A Mingota (7 anos) e a Celma (8 anos) são crianças que apoiamos 
apenas durante o dia. Não dormem na missão porque ainda têm os 
seus pais, que no entanto, vivem com muitas dificuldades. 
 
A missão conseguiu ter novos registos de nascimento. A maioria dos 
meninos não tinha estes registos o que os impedia de estarem 
matriculados na escola. Com a obtenção dos registos, podem agora 
frequentar a escola primária e pré-primária. 
 
Sabemos que tem sido uma conquista para cada uma destas crianças 
estar matriculados e a estudar na escola! Alguns deles, como podem 
verificar pelas idades, iniciaram com 10, 12 e 14 anos. O Arão está a 
fazer a 4º classe. 
Todas elas são crianças (e adolescentes) felizes, pois na Missão 
também podem ter uma cama para dormir (graças ao contentor 
enviado no ano passado!) e  já têm três refeições por dia.  
 
O dia começa bem cedo com o sair da cama pelas 5.30 da manhã. 
Juntos com a missionária Sara agradecem e entregam ao Senhor o 
novo dia; fazem ginástica; a higiene pessoal e participam nas 
arrumações da missão, tais como: ir buscar água à cacimba (poço) e 
encher os bidões; varrer o quintal; lavar roupa; etc.  
 
Depois das tarefas é hora do pequeno-almoço e a saída para as escolas 
às 7.30. E lá vão eles, com batas vestidas e cada um com a sua cadeira 
na mão. 
 
Também há tempo para brincar!!! Um jogo de futebol ou basquete, 
por exemplo!!!! 
Desenhar é uma das coisas que mais gostam de fazer!  
 
Com a nossa equipa na missão, viveram também um tempo muito 
especial em que foram ministradas em diferentes áreas das suas vidas: 
com oração e benção do Senhor sobre cada um; com ensino da Palavra 
de Deus através de muitas histórias bíblicas e filmes; com música e 
dança (gostam muito de cantar e dançar!); com teatro de fantoches e 
com muita, muita brincadeira!!! Enfim, em pequenas coisas do dia a 
dia, como dar banho e conversar, podemos experimentar momentos 
inesquecíveis juntos! 
 
Todas reconhecem o amor e o carinho que os cooperadores da missão 
têm por eles e, eles retribuem em especial aos padrinhos, por quem 
oram e de quem receberam as prendinhas enviadas por cada um!!!  
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Joaninha no banho 

Ao jantar 

Meninos a tirar água na cacimba 

jogo basq. ao atardecer 

actividade com Joana 
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A cidade de Cazombo encontra-se em franco desenvolvimento. 
 
O acesso é feito através de uma ponte (com controlo da Polícia local) sobre o rio Zambeze. Ao entrar na cidade encontramos 
muitas obras de reconstrução em curso – o hospital e a administração, são exemplos disso. De facto, os muitos anos de guerra 
deixaram muita destruição e desolação em Cazombo e em Angola no geral. A Guerra não só danificou as construções existentes, 
como atrasou o normal desenvolvimento da vila de Cazombo, a qual praticamente não teve oportunidade de se desenvolver 
depois da independência de Portugal. Contudo, desde o fim da guerra (2004), a Administração com o apoio do Governo Central 
tem desenvolvido muitos esforços de reconstrução e modernização. 
 
A vila é atravessada no seu comprimento por uma larga avenida, ainda não alcatroada, que desde Julho tem iluminação pública 
das 18.00 às 22.00 horas. Esta avenida encontra-se ladeada por antigos edifícios portugueses e também por novos edifícios que 
se têm vindo a construir. Estes edifícios são usados para comércio e instituições, tais como: escola, administração, esquadra de 
polícia, registo civil, igrejas, entre outros. A restante vila desenvolve-se em Bairros compostos por casas de adobes que se 
expandem nas traseiras deste edifícios que ladeiam a avenida principal.  
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Menino da rua 

A brincar  

Os bairros e 

crianças 

Durante a visita efectuada a Cazombo, a Direcção da Associação MPC teve 
oportunidade de estabelecer uma série de contactos protocolares com as várias 
autoridades administrativas e tribais locais. 
Tais visitas tiveram o objectivo de firmar e legitimar ainda mais a presença da 
missão encabeçada pela missionária Sara, em Cazombo. 
È de realçar a pacífica convivência do poder administrativo, representado pelo 
administrador da Vila eleito pelos locais, com o poder tribal representado pela 
Rainha e o Soba que são escolhidos pelo predecessor em base à linhagem de 
sangue. 
De facto o poder central de Luanda não aniquilou os poderes tribais locais, 
procurando ao contrário uma colaboração, sendo certo que enquanto os 
Administradores detém o poder político administrado a Rainha e o Soba detêm, 
de facto, sem qualquer reconhecimento legal, um poder de manter a ordem, 
dirimir pequenos conflitos e estabelecer normas de conduta moral baseadas na 
tradição dos Luvales (que é a etnia de Cazombo), que são geralmente aceites pela 
população. O poder da Rainha e do Soba pode, por assim dizer e para facilitar a 
compreensão, ser comparado ao de um Padre numa pequena vila do interior de 
Portugal. O que diz do púlpito não é lei, mas é geralmente aceite e respeitado 
pelas pessoas. 
Neste sentido foram efectuadas as seguintes visitas protocolares: 
 

1 – Rainha Nhakatolo: Trata-se da Rainha da Etnia/Tribo dos Luvales, que é a 

etnia prevalecente a leste da região de Moxico. Sendo uma Etnia a sua presença 

não se encontra delimitada pelas fronteiras nacionais de Angola, assim parte 

minoritária da etnia (também por causa da guerra) encontra-se espalhada 

também no vizinho Congo e Zâmbia. 

Trata-se da Etnia e da língua (a etnia Luvales fala a língua Luvales) das crianças da 

nossa missão e da própria missionária Sara enquanto originária de Cazombo. A 

Rainha Nhakatolo encontra-se em Cazombo, a qual é por assim dizer, a Capital 

dos Luvales. 

A Rainha recebeu-nos muito bem!  Tivemos oportunidade de nos sentar  na sua 

sala de estar e de ouvir da sua boca muitas palavras de elogio ao trabalho da 

missionária Sara. Podemos constatar que a missionaria Sara é muito respeitada e 

considerada pela Rainha Nhakatolo. Este respeito foi conquistado através do 

testemunho que a missionara Sara deu ao longo dos 3 anos de missão e também 

através do seu testemunho que ocorreu em ocasião da grande festa da Rainha 

Nhakatolo, realizada no inicio de Julho deste ano.  A missionária Sara, apesar de 

ser um dos muitos convidados de Honra da Rainha, não aceitou (foi a única) 

ajoelhar-se perante a Rainha como forma de comprimento protocolar à Rainha 

previsto pela Festa. 

O encontro com a Rainha durou cerca de 30 minutos e tivemos oportunidade de 

exprimir a nossa fé, e de deixar algumas lembranças. 

 

2 - Administração: Relativamente à administração tivemos oportunidade de efectuar 

três encontros com o Administrador actual, o seu Vice-Adminitrador e o Ex-

Adminitrador. A administração actual, e também a anterior admnistração é do 

partido no Governo (MPLA). 

Fomos sempre recebidos na sala de visitas da Administração e mostraram-se sempre 

muito interessados no trabalho da missão e no projecto de construção de um lar 

para as crianças para o qual cederam um terreno em Kanguvo. 

Este encontro também serviu para legitimar a presença e trabalho da Missionária 

Sara em Cazombo e no final convidaram-nos a inaugurar (estava ainda em branco) o 

livro de honra das visitas da administração. 

Uma grande honra também para nós! 

 
3 -  Soba: O Soba juntamente com a Rainha representa o poder tribal. E se o poder 
da Rainha pode comprarar-se ao do Governo o do Soba pode Comprar-se ao do 
presidente da Câmara e do Juíz. De facto em Cazombo há vários Sobas que dividem 
entre si o território/bairros de Cazombo. O Soba tem a função principal de manter a 
ordem no seu bairro. Desta forma, se ocorrer algum problema, desentendimento ou 
pequeno crime a população recorre ao Soba para que dirimir, ou solucionar a 
questão em base às regras tribais, e só em última análise recorrem à polícia. 
Normalmente os Sobas são também envolvidos com feitiçaria que é um aspecto 
muito forte da cultura ancestral dos Luvales. 
 
O encontro com o Soba correu bem (oferece-nos um Galo) e foi uma oportunidade 
para apaziguar a missão com o Soba. De facto relativamente ao terreno cedido em 
Kanguvo pela Administração, para construção da futura missão, tinham ocorrido 
várias queixas de alguns locais que pretendiam ocupar parte das terras. Tinha-se 
assim instalado um pequeno conflito no qual o Soba defendia os locais contra a 
Missão. Contudo o encontro protocolar e as prendas trocadas permitiram resolver 
também esta quezila legitimando a missão no terreno de Kanguvo. 
 
Concluindo, é de realçar que em todos os contactos protocolares efectuados a 
Missão foi sempre bem recebida, mas também verificamos a ansiedade e as 
expectativas que toda a população tem sobre o trabalho que a missão irá a realizar 
nomeadamente com a construção do novo centro em Kanguvo.  
 
Agradecemos às várias autoridades a forma tão acolhedora e honrosa com que nos 

receberam: a “Delegação de Portugal” ! 
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A Associação Mãos por Cazombo deseja levar a cabo na vila de Cazombo, província 

de Moxico – Angola, a construção de um Equipamento Social para acolher crianças e 

jovens e desenvolver outros serviços de âmbito social e cultural de apoio à comunidade 

local. 

 

O terreno localiza-se na proximidade de Cazombo, no lugar de Kanguvo, nas 

proximidades dos rios Zambeze e Kanguvo.  

 

O equipamento é constituído por 6 blocos, de piso térreo, que se organizam à volta de 

um pátio rectangular. Cada um deste Blocos assume uma função distinta. Como adiante 

se informa: 

• Bloco A (189,72m2) – administração,  alojamento da Missionária 
 responsável, alojamento de  voluntários/visitas; 

• Bloco B (189,72m2) – lar para 30 crianças e alojamento para  vigilante; 

• Bloco C (189,72m2) – lar para 30 crianças com alojamento para  vigilante; 

• Bloco D (370m2) – refeitório, sala de actividades, área de serviços; 

• Bloco E (189,72m2) – Ludoteca, Polivalente e arrumos; 

• Bloco F (189,72m2) – Salas de formação e serviços de saúde 

Foi proposta uma passagem coberta em frente de todos os Blocos de forma a criar um 
percurso protegido das chuvas e sol. 

Nos espaços entre os edifícios serão criadas hortas para cultivo e auto sustento da 

missão. 

O projecto contempla na sua totalidade uma área de implantação de aproximadamente 

4.500m2. No entanto, a construção desenvolver-se-á em diferentes fases. 

 

A primeira fase consistirá na construção de apenas dois blocos: o Bloco C e o Bloco D, 

que nesta primeira fase, constituirá um núcleo autónomo.  

As fases seguintes irão iniciar-se á medida das necessidades da missão em particular e 
comunidade em geral. 

Descrição dos Blocos que constituem a 1ª fase de construção: 

Bloco C: 1– camarata de 4 beliches; 2- camarata de 3 beliches; 3- Instalações sanitárias; 

4- quarto da vigilante; 5- entrada. 

Bloco D: 1– entrada; 2– Sala de actividades/estar; 3– Sala das refeições; 4– cozinha; 5– 

cozinha de carvão; 6– arrumos; 7– matadouro; 8– lavandaria; 9– instalações sanitárias. 
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Foi uma grande festa no momento de abertura dos seus presentes 
que sempre foram acompanhados de um grande “OBRIGADO”! Para 
que se lembrem ainda mais dos seus padrinhos, na parede da sala 
ficou um quadro com os nomes dos mesmos e desenhos que os 
meninos fizeram com a ajuda da nossa equipa. 
 
Estamos certos que com a visita da direcção de MPC, estas crianças 
ficaram com os seus corações mais cheios da certeza que alguém, que 
“muitos alguéns” os amam e lhes querem muito bem! 
 
Os seus olhos brilhavam quando ouviam as mensagens enviadas por 
alguns padrinhos!  
 
Fica uma esperança ainda maior para que os seus sonhos de: 
enfermeira, piloto aéreo, professor, pastor, missionário, etc., se tornem um dia realidade! 
 

Apaixone-se por semear nas suas vidas apadrinhando uma das nossas crianças! Contacte-nos! 

APOIOS A OUTRAS CRIANÇAS, FAMILIAS E IDOSOS 
São inúmeras as necessidades neste lugar.  

As famílias são numerosas: em média têm 10 filhos, o que consequentemente agrava em 
muito, as condições já precárias em que a maioria das pessoas vive. 
Desta forma, são muitas as mães que recorrem à missionária Sara para receberem ajuda para 
os seus filhos com: alimentos, cuidados de saúde, roupas, material escolar etc. 
A missão apoia 2 idosos – Mupil e Vila, com uma refeição diária, medicamentos e outros bens, 
como por exemplo: roupas.  
Todos podem experimentar o amor de Deus através da vida da missionária Sara, que sempre 

está atenta às necessidades! 

www.maosporcazombo.org 

Banho aos meninos no quintal!  A desenhar e pintar 

Cagila praticando  

guitarra 

Celma; (amiguinha), 

Dafene,Mingota; e  Joaninha ao 

colo da Tina 

Da esquerda para direita: Arão( no chão),  António, 

Chifuchi, Graciano, Otávio, Nando e Cagila 

A Alimentar Bébé  

de 9 meses 

Medicamentos e chinelos para  

idosa que ajudamos na Vila 
BéBé Sara 

1 mês 

O Mupil 

Uma Família a quem  

Ajudamos 
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BLOCO D 
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A missionária Sara relaciona-se muito bem com 

as igrejas evangélicas em Cazombo e colabora de 

um modo mais específico, sempre que lhe é 

solicitado, com a igreja (IEIA) da Chipóia. 

COLABORAÇÃO COM OUTRAS IGREJAS 

CASA ATUAL 
Desde o começo do trabalho, que a casa de familiares da missionária 

Sara tem sido cedida à Associação Mãos por Cazombo. As instalações, ao 
longo destes dois anos e meio, têm tido alguns melhoramentos necessários, 
que contribuem e promovem o bem-estar de todos na missão! 
 
Quartos – Existem 3. Um dos quartos é da missionária Sara e das meninas e 
os outros dois, são dos 7 rapazes. 
 
A cozinha e casa de banho não têm água canalizada. 
 
Temos um fogão a gás cujo uso é intercalado com o fogareiro (carvão) de 
acordo com a capacidade financeira da missão; uma arca e frigorífico, que 
ainda não conseguimos que estejam ligados permanentemente porque a 
energia, que é produzida pelo gerador da missão, consome bastante gasolina 
que por sua vez é muito cara, podendo variar entre 150 a 400 Kz, que 
equivale a dizer que varia, mais ou menos, entre 1,5€ a 4€( em época seca 
ainda)! 
 
Electricidade – Desde meados de Agosto, na mesma semana que chegou a 
nossa equipa, a Administração amavelmente deu autorização para que a 
electricidade da vila (produzida por gerador) chegasse até à casa! É uma 
energia ainda muito fraca, existente entre as 18h e as 22h e que só permite 
ligar apenas um dos electrodomésticos (optamos por ligar a arca). Mas, 
graças a Deus, pois vem ajudar muito! 
 

Quintal – Tem algumas árvores de fruto: vários mamoeiros, 1 mangueira e 1 
maracujazeiro; a cacimba (poço) que fornece a água para a missão e para 
algumas pessoas das redondezas (pois permitimos o seu uso) e o contentor 
que foi enviado no verão do ano passado e que ainda armazena alguns bens 
não perecíveis como: roupas, louças e brinquedos, que a missão vai usando 
de acordo com suas necessidades e também para abençoar outras pessoas.  
 
Com a nossa viagem pudemos entregar algumas ofertas específicas:   

• Medicamentos( trazidos de Portugal)  
• Alimentos que foram comprados em Luanda e Luena. 

 
Temos testemunhado que O Senhor está atento a todas as necessidades 
neste lugar e  temos a certeza que Ele continuará a usar a todos que estão 
disponíveis a fazer algo para ajudar! 

A Frente da casa 

Logo da missão  

pintado à mão! 

Vista do Quintal 

KANGUVO  

Este é um terreno que a administração cedeu à missão para construir as novas instalações e para 

cultivo e criação de animais. 
 
 Cultivos e animais – Actualmente temos: 2 cabras, 4 porcos e plantamos principalmente mandioca e 
milho;  
Existe uma casa feita em adobes (blocos feitos de argila e queimados) onde vivem os “caseiros” da 
missão.   
 
Igreja – A missionária Sara começou a reunir-se ao fim de semana com algumas pessoas residentes na 
área de Kanguvo e também vindos de Cazombo, para a leitura da Palavra de Deus, para oração e assim 
começou a surgir a Igreja em Kanguvo! 
 

Existe um grupo de jovens, que constituem o “grupo coral” ou grupo de louvor! 
 
É uma igreja ao ar livre, debaixo de uma mangueira, com bancos e púlpito feitos em troncos de árvore; 
até tem um sino (feito com uma jante de camião) que toca uns minutos antes do culto iniciar. Tem por 
objectivo lembrar que está na hora de se apressarem para louvarem ao Senhor! 
 
Por agora, não há limites de paredes e a beleza da natureza que o nosso Deus criou pode ser bem 
apreciada!    
 
A equipa da direcção teve a oportunidade de oficializar a inauguração da igreja e os Pastores José Carlos 
e Maria José Ribeiro, comissionados pela igreja Evangélica da Renovação no Porto – Portugal, 
consagraram a missionária Sara como pastora da igreja Evangélica da Renovação em Kanguvo. 
Também o irmão Moisés Kapalo (colaborador na missão) foi consagrado ao presbitério da Igreja. 
 
Cremos que é de muita importância a existência neste local da igreja de Cristo. Até à data não existia 

nenhuma na localidade de Kanguvo. Temos a certeza de que muitas pessoas serão alcançadas para 

Jesus! 

www.maosporcazombo.org 8888    

Conhecendo o terreno 
Grupo Coral Kanguvo 

Consagração da miss. 

Sara ao Pastorado 

Da Igreja 

Nossa cabrinha! Os animais de Kanguvo Vendo a casa nova! No culto Kanguvo 
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LUANDA  

1ª AVARIA (KAMANONGUE) CHEGADA A LUENA 
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Foi um grande desafio e privilégio que a direcção da Associação teve ao realizar esta viagem a um lugar tão amado, mesmo sem o 

conhecermos até então! Foi uma viagem longa e com vários acontecimentos marcantes! Por isso aqui fica um pequeno relato deste 
tempo em que viajamos: 
 

A viagem iniciou a 29 Julho, chegando a Cazombo no dia 4 Agosto, verdadeiramente em “Mãos por Cazombo” - reencontrando nós 
assim a Miss. Sara, conhecendo as nossas crianças “ao vivo” e outras pessoas que nos receberam com música e dança. Muita emoção, 
lágrimas, abraços! Foi na verdade um momento que nos fez elevar o coração ao Senhor e agradecer-lhe porque tudo isto   
representava a realização de mais um “sonho” d’Ele em cada um de nós!  
 

Vivemos na missão sete dias intensivos com as nossas crianças e Miss. Sara, e no dia 12 regressamos pelo mesmo caminho… não havia 
outro!!! E mais lágrimas e abraços na despedida… e mais uma marca nos nossos corações…  de que ainda precisamos de fazer mais, 
muito mais por todas aquelas crianças! 
Uma marca que não podemos apagar, pois foi gravada pelo nosso Deus e que nos leva a continuar a dar as “MÃOS POR CAZOMBO”! 

PORMENORES VIAGEM LUENA / LUAU / CAZOMBO 


