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DIRECTORIA NACIONAL - CAIXA POSTAL Nº 390 

CABINDA - Angola 
 

APRESENTAÇÃO 
Querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores e membros, a quem 

este material possa chegar. Vocês têm sido pessoas importantes para o 
desenvolvimento da Missão na África. O Rev. Carlos W. Winterle tem feito belos 
relatos referente ao trabalho em Moçambique.  Assim, solicitei ao Presidente da Igreja 
Luterana em Angola, Rev. Benjamim Nzuzi Mavungo, a me apresentar um relato sobre 
o atual momento da Igreja. Abaixo o mesmo estará na íntegra. 

Ainda quero apresentar um resumo: Antes da pandemia, em 2019, um decreto 
encerrou as atividades das Igrejas em Angola. Durante a pandemia houve 
flexibilização, no sentido que os templos necessitam ter condições mínimas de 
estrutura e higiene para funcionamento. Assim, a Igreja de Angola apresentou projetos 
para reestruturar os seus templos. Este é um desafio. Ao lado disso, para a igreja 
existir precisa ter 60 mil membros cadastrados, com prova documental. Para atender 
este requisito, 15 igrejas se uniram e formaram a Igreja do Cordeiro Unida em Angola. 
Ao mesmo tempo, conseguiram uma flexibilização, para que juntas apresentem 15 mil 
cadastros. Cada uma ficou com a responsabilidade de mil assinaturas e documentos. 
As autenticações e documentos formais, custam por pessoa pouco mais de R$ 30,00. 
O prazo para entregar a documentação é setembro. Sem isso, a igreja será 
desautorizada a funcionar. Queremos alcançar este valor aos irmãos para poderem 
viver a sua fé e adoração.      Att. Rev. Airton S. Schroeder.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
Ao  
Rev. Airton S. Schroeder 
Vice-Presidente de Ação Social  
 
Os nossos melhores cumprimentos. 
 

Antes de mais nada, gostaríamos de apresentar os nossos sinceros 
agradecimentos por tudo quanto os irmãos da IELB tem feito como irmãos mais perto 
que se ajuntam conosco nessa caminhada ainda mais longa para a glória de Deus.  

Prezado, como é do vosso conhecimento, estou voltando duma grande jornada 
missionária e administrativa em Luanda para a legalização da nossa federação/Igreja 
e constatar in loco a realidade missionária da nossa Igreja em Luanda. 

Relato do gasto efectuado 
Hotel (Centro da AEA) 11 dias x 7.000,00………………………………..77.000,00 
Teste covid…………………………………………………………………...20.000,00 
Bilhete regresso……………………………………………………………..70.000,00 
Consumo……………………………………………………………………..65.000,00 
Transporte inter-urbana…………………………………………………….65.000,00 
Comunicação ………………………………………………………………..13.937,00 
Teste Convid-19 regresso………………………………………………….18.500,00 
Total…………………………………………………………………………277.563,00 



"Certamente, a palavra da cruz e loucura para os que se perdem, mas nos, que somos salvos, poder de Deus " 

SOLA SCRIPTURA – SOLA GRATIA – SOLA FIDE 

BAIRRO 1 DE MAIO ZONA B Casa nº 2284, Tels. 00244 913136995 – 933716143.  

E-mail: igrejaluteranaconfessional@yahoo.com.br / bgmavungo@gmail.com 

Apoios recebidos: 
ICUA…………………………………………………………………………..82.000,00 
ILCA…………………………………………………………………………..40.000,00 
IELB………………………………………………250,00U$D……………159.500,00 
       Total……………………………………………………………………281.500,00 
 
Falando da legalização, fizemos muitos contactos e reuniões por devidos efeitos. 

A Igreja do Cordeiro Unida em Angola, “ICUA” representada por mim como Presidente 
e Representante Legal onde a ILCA faz parte como Comunidade membro, foi 
credenciado e goza da sua certidão de admissibilidade e credencial. Do mesmo jeito 
as comunidades membros foram credenciadas para seu devido funcionamento.  

 

 
Cfr. Fotos reunião Direcção Geral da ICUA e credenciamento das Comunidades. 

 
Não foi fácil vencer essa etapa, visto que sobre 97 comissões instaladoras, 

somente 16 igrejas que foram credenciadas onde a ICUA se figura. O que falta para 
sua legalização definitiva, é que toda a ICUA com suas 15 comunidades/Igrejas 
apresentar no mínimo 60.000 assinaturas de membros. Após negociação, com a 
intervenção do Conselheiro da República em matéria religiosa, o Presidente do Fórum 
Cristão Angolano, nos foi orientado de apresentar até Setembro de 2021 15.000 
assinaturas. Sendo assim foi decidido que cada comunidade deve apresentar 1000 
assinaturas, 1000 fotocopias a cores e autenticadas, 1000 atestados de residências, 
e registos criminal. Para tal temos necessidade de 4.000.0000,00 AKZ, 
correspondente a 6.250.00U$D (cerca de R$ 35.000,00).  

 
A ILCA, segundo sua estatística tem mais de 1000 cópias, mas o que falta são 

os valores para as autenticações e registros. Razão pela qual viemos 
encarecidamente solicitar esses valores para a legalização definitiva da nossa igreja. 
Temos somente esse mês e o início de Setembro para o efeito. Esperamos que os 
irmãos da IELB dentro dos seus apertos e dificuldades, nos ajudem nesse dilema, 
para que não sejamos extintos como exige a lei nº 12/19 artigo 63 ponto 4. Precisamos 
apresentar estes documentos, para continuar legalizados. 
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Falando da igreja em Luanda, temos muitos desafios por falta de concluir a 
construção do templo da Congregação Ebenézer em Viana onde o Pastor José 
formado pela ETE atende como pastor paroquial. Falta concluir a construção, colocar 
o teto apedrejamento (reboco), janelas e portas. É de lembrar que o terreno, foi 
comprado com ajuda dos irmãos Americanos, e a construção até agora pelos irmãos 
da  IELB. 

Congregação Ebenézer Luanda Viana                                                Visita Revs. André, Fernando Huf e Bispo Benjamim Nzuzi Mavungo 
 

Durante meu mestrado, cada verba que a ILCA recebia sempre uma parte era 
destinada para a construção desse templo. Para a finalização de toda obra, temos 
necessidades de:  
500 Blocos de cimento x 170,00…................................................................. 85.000,00 
30 Sacos x 3.900,00……….........…………………………... .........................117.000,00 
30 Chapas de 6m x ……………………………………………........................330.000,00 
Armação e material teto …………………………..………….........................500.000,00 
6 Janelas de vidro x 66.000,00………………..…………….......................…360.000,00 
2 Portas metálicas x110.000,00……………………....………........................220.000,00 
96 Caixas mosaicos x 5.000,00…(cerâmica)………………….....................480.000,00 
50 Sacos cimentos cola x 2.000,00……....…………………….................... 100.000,00 
Forro:……………..…………………………………….....................................800.000,00 
Instalação luz eléctrica:  ……………………………………........................... 200.000,00 
Total:…………………………….....................................3.192,000,00 AKZ 
Imprevisto………5%............................................      159.600,00  AKZ  
Total: ............................................  3.351.600,00 AKZ Cambio 638,00 = 5.320,00 U$D 
 

Quanto ao  Ponto da Missão de Canhanga, temos muitos fieis adultos e crianças 

que foram baptizados, que se encontram  no estado de abandono por dois motivos. 

Primeiro o Pastor José está com muitas dificuldades financeiras. O que me marcou, 

até na sua casa, isto é, na casa paroquial, não tem nem cadeira. Deve gastar 3.000,00 

diário para seu deslocamento e os membros tem dificuldades de ofertar. O Membro 

que custeava seu transporte, mudou num outro município. Ficou sem amparo, sendo 

assim deixou de atender desde 2018. A segunda razão é a falta de estrutura e 

abandono do local. A sombra construída, em parte, não foi concluída. Não tem nem 

cadeiras, púlpito e altar, apesar disso ainda os membros aguardam sua paroquia a 

funcionar, o que muito admirável. 
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Visita Rev. Andre Plamer e Fernando dia 3/10/2019                                    Visita Bispo Benjamim Nzuzi Mavungo 01/08/2021 

 
Como revelam as fotos acima, o Ponto da missão de Canhanga foi visitado pelos 
Reverendo André Plamer e Fernando Huf e recentemente por mim. Onde se pediu o 
orçamento para construção da casa e da capela. Graças a Deus o projecto foi 
aprovado com valor de 5.110,00 U$D. Este projeto já tem apoio por parte da LCMS, 
mas houve dificuldades para receber a transferência. 

Além de demarche da legalizaçao da Igreja, participei na Assembleia Geral do 

Fórum Cristão Angolano, na sede da Assembleia Missionária Cristã. Várias decisões 

foram tomadas, entre outras fui reabilitado como representante provincial do Fórum 

em Cabinda. O Fórum reúne várias associações ecumênicas, Igrejas independentes 

e instituições.  

O Seminário Concórdia goza da sua cobertura jurídica, razão pela qual mesmo 

com a ILCA fechada, o Seminário podia funcionar e os pastores da IELB podiam vir 

sem problema. O Presidente do Fórum é Conselheiro da República em matéria 

religiosa e a ICUA é seu fruto. Sob sua inspiração, as Igrejas membros do Fórum se 

organizaram em Igreja sob o nome: Igreja do Cordeiro Unida em Angola – ICUA, para 

ajuntar as assinaturas a fim de satisfazer a lei. 

 

Assembleia geral do Fórum Cristão Angolano, Sede de AMC em Luanda ,dia 3 de Agosto de 2021 

Falando de Cabinda, é importante lembrar-vos que até agora o Ponto da Missão 
Cristo Rei, cultua em Casa por não ter condições exigidas pelo Estado. Os sacos que 
vedavam a sombra foram arrancados pela operação resgate e o local foi encerrado 
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em 2018. É proibido vedar a sombra com sacos para os cultos religiosos. Precisa ser 
parede de tijolos. 

 

Ponto da Missão Cristo Rei no seu tempo                                                                   Visita Revs. André Plamer e Fernando Huf, 25/09/2019 

 
Para reiniciar os cultos deve se criar condições. Foi a razão do levantamento das 

necessidades do projecto que apresentamos este ano: Ponto da Missão Cristo Rei. O 
mesmo acontece com os outros projetos: Cristo Para Todos; Missão Tchizo; Missão 
Siloé e Missão Martinho Lutero. Também a Educação Teológica são os grandes 
desafios pois há uma grande urgência em criar condições condignas, porque no 
processo da legalização definitiva, haverá vistoria da paroquia, sobretudo aquelas que 
estão na cidade.  

Esperando com mais breve possível do vosso apoio, despedimo-nos com mais 

alta estima e consideração. 

Igreja Luterana Confessional em Angola, aos 11 de Agosto de 2021 
Bispo Benjamim Nzuzi Mavungo 

Pr. Presidente 
C/C : Presidente da IELB 

 
GRATIDÃO:  
Todo o trabalho em Angola recebe o apoio dos irmãos luteranos do Brasil. O 
presidente da ILCA concluiu o Mestrado no nosso Seminário Concórdia com este 
apoio e a formação teológica deles tem o apoio do Brasil. Da mesma forma todos os 
desafios aqui expostos necessitam e esperam o apoio, doações e orações.  
Doações podem ser destinadas às contas da IELB, indicando a destinação. 
 

CNPJ e PIX da IELB: 92.990.092/0001-12 
Contas do Fundo de Apoio a Projetos da IELB – FAPI  
Banco do Brasil, Ag 0010-8, Conta 4206-4  
Bradesco, Ag 0324-7, Conta 108288-4  
Banrisul, Ag 0100, Conta 06.150713.0-0  
Caixa Federal, Ag 0443, Op 003, Conta 3308-5  
Itaú, Ag 0159, Conta 33581-9  
Sicredi, Ag 0116, Conta 6115-8 


