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“Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se 
também com os outros e com o que eles estão fazendo.” [Fil. 2:4 - Bíblia Viva] 

 

Temos muita alegria em enviar este pequeno relatório àcerca do trabalho que a Missionária Sara Cardoso está a 
desenvolver desde Fevereiro em Cazombo (aquando da sua chegada definitiva). 

Desde já agradecemos todo o apoio dado a esta Missão “Mãos por Cazombo”, quer com as preciosas orações, 
quer com a ajuda financeira tão necessária! 

O Senhor muito abençôe todo o empenho que têm tido! 

A comissão gestora da missão 

 

Crianças (algumas crianças no geral) 

 

 

 

 

 

 

São 7 as crianças que a Miss. Sara tem actualmente ao seu cuidado na missão, estando já à espera de mais 2: 

• A Domingas de 2 anos, o Octávio* de 4 anos, a Cagila e a Tina de 5 anos, o Fernando de 8 anos, a 
Patrícia de 13 anos e a Ernestina de 16 anos. 

*Todos , excepto o Octávio, são orfãos de pai e mãe. As idades destas crianças são calculadas pela Miss. Sara pois 
não existem sequer registos de nascimento de cada uma delas. A administração local de Cazombo está a 
acompanhar este processo de albergue e tutela destas crianças, verificando se na verdade estas são mesmos orfãs, 
já que nesta situação muitas pessoas têm-se tentado aproveitar desde o início, devido às tão grandes 
necessidades. 
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Todas as crianças (excepto a Ernestina e a Patrícia) não dormem na missão porque ainda fazem “xixi” na cama, e 
de momento só existem 2 jogos de lençóis, não há colchões suficientes, nem plásticos para protegê-los. Assim 
sendo, vão dormir (após o jantar) a algumas famílias  das igrejas (da IEIA*) e regressam à missão entre as 5 e 6 da 
manhã seguinte. 

*IEIA – Igrejas Evangélicas dos Irmãos de Angola 

Todos os dias os residentes locais vêm oferecer crianças, mas de momento, com as actuais condições da casa não 
é possível termos mais que 10 crianças. 

Existem ainda algumas crianças que só têm mãe que também estão a almoçar na missão e são:  

• O António de 10 anos, a Elisa de 8 anos, o Benjamim de 4 anos e a Madalena de 2 anos (e por vezes 
também as próprias mães almoçam) 

• O Elias de 4 anos vem tomar o pequeno–almoço à missão. 

O Octávio foi a primeira criança que a Sara cuidou, orfã apenas de mãe, mas que estava em estado crítico de saúde 
com anemia, mesmo em risco de vida. A sua avó (com quem vivia) e pai, são pessoas alcoólatras. A Sara assumiu a 
sua responsabilidade mesmo pondo em perigo a sua própria vida, uma vez que quando alguém morre sempre 
acreditam que é por feitiçaria e, se o Octávio morresse, os familiares culpariam a Sara da sua morte, ficando a 
situação muito complicada. Mas o Octávio, graças a Deus está bem e permanece na missão, estando a familia 
muita agradecida! 

 

Colaboradores na Missão  

• Henrique e Job (guardas) 

. 

• Srª Linda (que ajuda nos trabalhos durante o dia) 
 

Actividades na Missão   

• Pela manhã temos actividades normais desde pequenas arrumações, ensino de cuidados de higiene, etc. 
e das 15h às 16h temos explicações para as crianças que estudam (são apenas 3)

• Á noite fazemos culto doméstico (todos os dias) e vêm-se juntar a nós alguns jovens da vizinhança. 
• Todos os sábados fazemos reunião de oração (aberta a todos). 
• Quase todos os dias trazem-nos doentes para orarmos por eles. 
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Apoio às Igrejas 

 

 

 

 

• Colaboração e apoio no trabalho com senhoras nas 4 igrejas da IEIA que existem em Cazombo. 

Quando a Sara visitou pela primeira vez uma das igrejas (dista 45 min. a pé), tais eram os “erros” e confusões 
doutrinais que ela tomou a palavra chamando-os à atenção (“ralhou”), chorando com eles, havendo pois um 
quebrantamento nos corações de todos. 

Desde essa altura convidaram a Miss. Sara a liderá-los durante algum tempo, pois pereceberam que existem 
muitas necessidades de ensino e algumas “confusões” doutrinais. Alguns do ensinos biblicos que a Miss. Sara tem 
dado são àcerca da obra do Espírito Santo, de dízimos e ofertas. 

• Existe muita “fome” de Deus, mas também algumas deturpações da Palavra de Deus. 

Mesmo quando a Sara esteve com as chagas nas pernas, impossibilitando-a de se deslocar, toda a igreja vinha até 
à missão para continuarem com os cultos. 

Esta igreja da Chavuma (localidade vizinha) entretanto foi vandalizada e incendiada durante este mesmo tempo, o 
que demonstra que Satanás está furioso com tudo o que está a acontecer (há muita feitiçaria neste lugar). 

• Visitas a alguns irmãos doentes. 
 

Relacionamento com entidades oficiais 

• O administrador de Cazombo tem reconhecido e apoiado o trabalho da Missão, estando a ajudar na 
questão da “seleção” das crianças (certificando de que são orfãs). Também entretanto deu uma oferta de 
20.000Kz (200€) e prometeu ainda 6 colchões (ainda há espera). Também doou um terreno* para a 
Missão (já prometido desde a primeira visita da Sara a Cazombo, em Agosto 2006) com 1000m x 1000m, 
terreno esse que na realidade é pertença da familia da Miss. Sara (avós), mas que não existem 
documentos comprovativos. 
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*Terreno – Descrição por palavras da Miss. Sara: “Queridos irmãos: é um terreno a perder de vista. 
Podemos criar animais (cabras, vacas, porcos, etc), cultivar e construir, não só o lar para as crianças, assim 
como igreja, escola, centro médico, áreas de lazer, etc, etc. Deus é maravilhoso! A pé demoramos cerca de 
1h e 30m, de carro menos de 30m (do centro da Vila). Agora precisamos orar para fazermos o registo do 
terreno em nome da Missão. Esta vai ser a próxima batalha, porém sabemos que a vitória é garantida.” 

De momento, enquanto não começam as construções no terreno, a Sara continua na atual casa. 

O administrador havia feito outras ofertas de terrenos, mais pequenos e não muito adequados para este 
trabalho, mas o Senhor orientou a Sara para que se apropriasse deste terreno baseada na Palavra em 
Josué 1:3, 5b, 7a; 8 e 3:7. Sendo assim, pôde dizer ao administrador que os terrenos que oferecia não 
eram então os que necessitava, mas sim o terreno mencionado e que era esse que Deus tinha para a 
missão! Após alguma resistência do administrador, ele então fez a doação do terreno. 

Como Deus é bom! 

• A rainha Nhacatolo é uma pessoa com grande influência “política“ neste lugar ainda que não exista 
monarquia. Tem apoiado a Sara (mesmo influenciado o administrador, pois no ínicio este estava a ser 
muito burocrático em relação à tutela das crianças) e também já visitou a missão (facto invulgar, uma vez 
que é o povo que a visita e não o contrário) para pedir que a Miss. Sara incluísse 3 netos seus nas 
explicações. Elogiou os objectivos da missão, apesar que ainda não é crente no Senhor Jesus. 
 

• Vizinhos - Temos bom relacionamento com os vizinhos, embora ainda não exista muita confiança. 

 

Mais informações   

Escola - alunos do 3º e 4º ano (1º ciclo) ainda não sabem ler nem escrever o próprio nome. 
 
• Normalmente os alunos têm por dia duas horas de aulas (havendo ainda dias que o professor também 

falta). 
• Não existem condições logísticas para ter aulas (ex:  a Ernestina - criança da missão, tem que levar a cadeira 

dela e tem aulas debaixo de uma mangueira -àrvore de mangas). 
• Produtos escolares são muito caros pois vêm da Zâmbia 

Comércio -  está quase todo nas mãos do zambianos e congolenses. 

• Têm apenas 3 lápis de côr (precisa de todo o material escolar). 
• Não há azeite no mercado. 
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• Leite em pó é muito caro (o mais indicado por questões óbvias de saúde) e por isso a Sara e as crianças só 
tomam chá Príncipe que têm na horta. 

• A mandioca que é a base da alimentação, está muito cara pois com o excesso de população as àreas de 
cultivo são muito distantes e isto encarece e faz escassear o produto. 

• É muito díficil conseguir-se muitos produtos simples (ex: panos para louça). 

• Tudo é muito caro (ex: o Quintengue - pano tradicional só é vendido á peça inteira e é por isso inacessível). 
• O gás e a gasolina usados para o gerador e fogão variam muito de preço, pois depende da quantidade que 

chega lá ao mercado e nem sempre existem. 
 

 

O que a Missão tem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Na horta já há para comer (com sementes que levou daqui): Couve portuguesa, repolho, cenouras, alface, 

beringela, pimento, tomate, nabos, nabiças, pepinos, abóboras e algumas hortaliças de lá. Cebolas e alhos 
ainda em cultivo. 
 

• No pomar - 1 laranjeira, 1 tangerineira, 4 mamoeiros, 2 goiabeiras, 2 amoreiras, 5 mangueiras e 10 
palmeiras bananeiras. Um abacateiro foi semeado. Uma lavra de mandioca cultivada (terreno da casa 
atual). Uma outra lavra de mandioca mandada fazer no outro lado do rio em Abril, para colher em abril do 
próximo ano. 
 

• Criação - Uma capoeira com 9 galinhas (antes de existir a capoeira foram roubadas 4 galinhas, e 28 pintos 
que nasceram foram rapinados pelas aves); 2 cabras que ainda não estão na casa, pois ainda não têm curral 
feito. 
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O que Missão não tem 
 
 
 
 
 
  

• Fogão, frígorifico, gerador  
• O balde do poço está a estragar-se e temos que mandar vir um de Luena. 
• Colchões / Roupas de cama (temos apenas 2 lençóis) 
• Roupas – as que as crianças têm usado são emprestadas da Irene, que trabalha com outra missão, até o 

nosso contentor chegar. 
• Calçado (faz muito frio agora e as crianças apenas têm chinelos comprados a muito custo). 
• Material escolar (temos apenas 3 lápis de côr). 
• Medicamentos (os medicamentos que a Sara levou já estão a acabar!). 
• Alimentos  diversos 
• Leite em pó  (é muito caro e é o mais indicado por questões óbvias de saúde, por isso a Sara e as crianças só 

tomam chá Príncipe que têm na horta) 
• Cobertores; Toalhas; Louças cozinha / utensílios; Cadeiras; Artigos de higiene; Brinquedos 
• Material de construção para o novo terreno 
 

Finanças 

• No final de Julho foram enviados mais 1200€ para a Missão (sendo a principal fonte os jantares e bolinhos 
feitos na Igreja da Renovação). 

Próximas metas  

• 6000€ para envio de contentor!  
• Precisamos ainda muitas coisas para encher o contentor o mais urgente possível ! (lista  pormenorizada em 

anexo) 

Ofertas 

Dinheiro  / Bens – Entregar no armazém fazendo contacto prévio connosco. 


