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VOZES D’ÁFRICA
Castro Alves

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes?
Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
Onde estás, Senhor Deus?...

Qual Prometeu tu me amarraste um dia
Do deserto na rubra penedia
— Infinito: galé! ...
Por abutre — me deste o sol candente,
E a terra de Suez — foi a corrente
Que me ligaste ao pé...

O cavalo estafado do Beduíno
Sob a vergasta tomba ressupino
E morre no areal.
Minha garupa sangra, a dor poreja,
Quando o chicote do simoun dardeja
O teu braço eternal.

Minhas irmãs são belas, são ditosas...
Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas
Dos haréns do Sultão.
Ou no dorso dos brancos elefantes
Embala-se coberta de brilhantes
Nas plagas do Hindustão.



Por tenda tem os cimos do Himalaia...
Ganges amoroso beija a praia
Coberta de corais ...
A brisa de Misora o céu inflama;
E ela dorme nos templos do Deus Brama,
— Pagodes colossais...

A Europa é sempre Europa, a gloriosa! ...
A mulher deslumbrante e caprichosa,
Rainha e cortesã.
Artista — corta o mármor de Carrara;
Poetisa — tange os hinos de Ferrara,
No glorioso afã! ...

Sempre a láurea lhe cabe no litígio...
Ora uma c’roa, ora o barrete frígio
Enflora-lhe a cerviz.
Universo após ela — doudo amante
Segue cativo o passo delirante
Da grande meretriz.

Mas eu, Senhor!... Eu triste abandonada
Em meio das areias esgarrada,
Perdida marcho em vão!
Se choro... bebe o pranto a areia ardente;
talvez... p’ra que meu pranto, ó Deus clemente!
Não descubras no chão...

E nem tenho uma sombra de floresta...
Para cobrir-me nem um templo resta
No solo abrasador...
Quando subo às Pirâmides do Egito
Embalde aos quatro céus chorando grito:
”Abriga-me, Senhor!...”



Como o profeta em cinza a fronte envolve,
Velo a cabeça no areal que volve
O siroco feroz...
Quando eu passo no Saara amortalhada...
Ai! dizem: “Lá vai África embuçada
No seu branco albornoz. . . “

Nem vêem que o deserto é meu sudário,
Que o silêncio campeia solitário
Por sobre o peito meu.
Lá no solo onde o cardo apenas medra
Boceja a Esfinge colossal de pedra
Fitando o morno céu.

De Tebas nas colunas derrocadas
As cegonhas espiam debruçadas
O horizonte sem fim ...
Onde branqueia a caravana errante,
E o camelo monótono, arquejante
Que desce de Efraim

Não basta inda de dor, ó Deus terrível?!
É, pois, teu peito eterno, inexaurível
De vingança e rancor?...
E que é que fiz, Senhor? que torvo crime
Eu cometi jamais que assim me oprime
Teu gládio vingador?!

Foi depois do dilúvio... um viadante,
Negro, sombrio, pálido, arquejante,
Descia do Arará...
E eu disse ao peregrino fulminado:
”Cam! ... serás meu esposo bem-amado...
— Serei tua Eloá. . . “



Desde este dia o vento da desgraça
Por meus cabelos ululando passa
O anátema cruel.
As tribos erram do areal nas vagas,
E o nômade faminto corta as plagas
No rápido corcel.

Vi a ciência desertar do Egito...
Vi meu povo seguir — Judeu maldito —
Trilho de perdição.
Depois vi minha prole desgraçada
Pelas garras d’Europa — arrebatada —
Amestrado falcão! ...

Cristo! embalde morreste sobre um monte
Teu sangue não lavou de minha fronte
A mancha original.
Ainda hoje são, por fado adverso,
Meus filhos — alimária do universo,
Eu — pasto universal...

Hoje em meu sangue a América se nutre
Condor que transformara-se em abutre,
Ave da escravidão,
Ela juntou-se às mais... irmã traidora
Qual de José os vis irmãos outrora
Venderam seu irmão.

Basta, Senhor! De teu potente braço
Role através dos astros e do espaço
Perdão p’ra os crimes meus!
Há dois mil anos eu soluço um grito...
escuta o brado meu lá no infinito,
Meu Deus! Senhor, meu Deus!!...

São Paulo, 11 de junho de 1868



Bem-aventurado o leitor deste livro por não ter vivido as experiên-
cias que a missionária Analzira viveu.  Basta estimular a imaginação
ao ler esta narrativa para experimentar virtualmente as espantosas
realidades da guerra e o choque cultural com que a jovem Ana se
confrontou em terra angolana.  Somente uma heroína de verdade
não optaria correr para o refúgio do Brasil, sua terra natal.  Analzira
ficou, lutou contra as forças satânicas soltas naquela terra sofrida e
deixou sua marca duradoura.  Com amor natural de mãe, a missio-
nária se dedicou ao chamado de suprir necessidades do povo, de
pastores e seminaristas e dos feridos, muitos feridos.  Salvou vidas,
fundou instituições e marcou a história.  Escreveu Gilbert Highet,
há muitos anos: “Missionários são pessoas maravilhosas.  Conse-
guem fazer mil vezes mais do que pessoas comuns”.  No caso desta
heroína, é a pura verdade.

O autor, missionário Curtis Kregness, casado com Eulália
Pacheco, foi feliz em sua abordagem biográfica e histórica.  Sua
obra literária revela tato e equilíbrio.  Ensina importantes verdades:

 Deus age soberanamente em circunstâncias desesperadoras.

 Ter um chamado missionário para determinado país não ga-
rante o apoio de juntas missionárias e igrejas, pelo menos
não no início.

APRESENTAÇÃO
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 Tal como Paulo, um candidato pode passar anos em seu
“Tarso” cultivando paciência e fé indomável.

 A trilha missionária pode ser solitária e malcompreendida.

 Deus ainda opera milagres hoje.

Recomendo a leitura deste livro porque vai além da fascinante
história da missionária Analzira.  Mostra a íntima ligação entre o
Brasil e Angola.  Deve estimular o Brasil a investir espiritualmente,
senão materialmente, para pagar a incalculável dívida que a
escravatura de milhões de angolanos criou.

Nas páginas deste livro se desvendam as causas da guerra civil
angolana que ceifou um milhão de vidas e mutilou tantas pessoas
inocentes. A colonização portuguesa trouxe alguns benefícios, mas
a independência angolana deixou um vácuo que gerou os conflitos
que duraram boa parte de uma geração.  O quadro político-histórico
ajuda a compreender a coragem necessária para uma solteira
estrangeira viver e trabalhar com desprendimento em condições
assombrosas.

Líderes são pessoas visionárias.  Analzira enxergou bem mais
longe do que se esperaria.  Sem a visão dessa serva extraordinária, o
seminário do Huambo não teria sido plantado, nutrido e sustentado.
Quantos projetos ela conseguiu instalar que continuam abençoando
muitas vidas!  Neste livro, candidatos que pretendem consagrar suas
carreiras aos campos missionários encontrarão estímulo e luz para
iluminar seus passos. Choques culturais provavelmente serão menos
traumáticos. Com fé, paciência e humor, Analzira conseguiu vencer
barreiras intransponíveis.  Com sua inteligência e garra conseguiu
deixar em Angola, e no Brasil, um legado invejável.

A Deus toda a glória!
Russell Shedd, Ph.D.
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Há mais de dois anos, eu me sentava com Analzira Pereira do
Nascimento nos escritórios de Edições Vida Nova. Até então, meu
conhecimento dela se limitava a uma ou duas palestras em que ela
contara histórias arrepiantes de sobrevivência no meio de uma
guerra civil africana.

Pálida, ainda lutava com seqüelas da malária e outros pro-
blemas físicos decorrentes dos dezessete anos vividos em Angola,
em condições inimagináveis.  Falava de seus novos sonhos de treinar
jovens brasileiros para o campo missionário.

Foi quando se inclinou e intensificou a voz: “Quero contar
minha história, mas não sei como.  Preciso de um escritor.”

Sem saber direito o que me esperava, comprei o desafio.  Sou
jornalista formado, porém, nunca tinha escrito um livro.  Naquele
dia fui impelido pela urgência de Analzira, a necessidade dela de
falar do que Deus fez e continua fazendo em Angola.

A pesquisa começou.  Logo descobri que Analzira fez parte
da turma da bagunça no “infernato” da faculdade teológica, junto
com minha esposa, Eulália.  Haja risada.  Criticado na época por
sua falta de espiritualidade, esse grupo veio a produzir muitos líderes
no ministério cristão.  As risadas continuam até hoje.

Impressionei-me com a determinação de Analzira.  Alguns a
chamam de teimosa.  Enxergo nela uma fé ousada, em sintonia
com a perspectiva do apóstolo Paulo em Atos 20.24: “Em nada
considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete

PREFÁCIO
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a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o evangelho da graça de Deus”.

Emocionei-me ao ouvir Analzira narrar a saída do último
avião carregado de estrangeiros que fugiam dos conflitos no
Huambo.  O avião decolou e, por opção própria, ela ficou.

Vibrei com Analzira e outros quando sua tese de mestrado
(Crise e Esperança . A práxis pastoral da Igreja Batista na guerra de
Angola – 1985 a 2002) foi aprovada com louvor pela banca exa-
minadora na Universidade Metodista de São Paulo em fevereiro
deste ano.

Na medida do possível, conto a história de Analzira do ponto
de vista dela, aproveitando suas próprias palavras em entrevistas,
depoimentos, cartas, relatórios e diários.  Os acertos são dela.  Os
erros são meus.

Tenho uma dívida de gratidão para com Analzira e sua irmã
Raquel, que me forneceram documentos, concederam entrevistas,
esclareceram dúvidas e me deram estímulo para terminar este
projeto. Agradeço também o apoio integral de minha esposa, Eulá-
lia, sem o qual eu não teria cruzado a linha de chegada.

Reconheço a valiosa ajuda logística da Junta de Missões Mun-
diais da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Batista de Água
Branca, em São Paulo, e de Edições Vida Nova.  Prestaram serviços
importantes as seguintes pessoas: Kátia Lima, Maria da Conceição
Borges, Eloir Soares Ribeiro de Paula.

Este livro não pretende ser uma biografia.  Penso nele como
retrato falado, vislumbres de uma pessoa que Deus usou para tocar
a vida de muita gente, um pós-escrito a Hebreus, capítulo 11.
Analzira talvez nem concorde com essa extrapolação das Escrituras.
Certamente ela se identifica melhor com o servo mencionado por
Jesus em Lucas 17.7-10.  Esperando uma resposta negativa, Jesus
perguntou aos discípulos se o patrão “terá de agradecer ao servo
porque este fez o que lhe havia ordenado”.  Tal como aquele servo,
Analzira responderia: “Somos servos inúteis, porque fizemos apenas
o que devíamos fazer”.
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Minha oração é que a história de Analzira impulsione o leitor
a abraçar a causa missionária de forma radical, seja como vocacio-
nado, seja como mantenedor.

Curtis A. Kregness
São Paulo, agosto de 2005
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ABREVIATURAS

BBC British Broadcasting Company (Empresa
Britânica de Radiodifusão)

CBA Convenção Batista de Angola
CBE Congresso Brasileiro de Evangelização
CBP Convenção Batista Portuguesa
CIEM Centro Integrado de Educação e Missões
CVI Cruz Vermelha Internacional
FAB Força Aérea Brasileira
FNLA Frente Nacional para a Libertação de Angola
FTBSP Faculdade Teológica Batista de São Paulo
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social
JMM Junta de Missões Mundiais da Convenção

Batista Brasileira
MIAF Missão para o Interior da África
MNH Missão Novo Horizonte
MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola
ONU Organização das Nações Unidas
ONG Organização Não-Governamental
PAM Programa de Alimentação Mundial
PUC Pontifícia Universidade Católica
SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

(AIDS)
UNITA União Nacional para a Independência Total de

Angola
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As primeiras eleições livres na história de Angola foram motivo
de esperança para os angolanos e para o mundo, que acompa-
nhava há duas décadas uma sangrenta guerra civil naquele país.
Analzira chegara sozinha a Angola, em novembro de 1985, “sem
missão, sem sustento, sem salário”, segundo suas próprias palavras.
Convidada por um pastor angolano para trabalhar na saúde pú-
blica, tinha a convicção de que Deus queria usá-la para aliviar o
sofrimento de um povo cansado de guerra. A missionária brasileira
esperava ver o querido povo angolano livre dos pesadelos da guerra.

A GUERRA DOS 55 DIAS

Uma guerra nunca acaba. Fica dentro das pessoas.

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA, ESCRITOR ANGOLANO

Nunca imaginei como seria estar debaixo de bombardeio aéreo. É horrível, não
dá para descrever. Os aviões bombardeando, bombardeando, e a gente não

suportava. E feridos chegando a toda hora. Organizamos o ambulatório dentro
do batistério, pois era o lugar mais seguro, e ali eu atendia os doentes. Os feridos

graves, colocávamos perto do púlpito. À tarde, grandes bombas e tiroteios. O
avião veio para bombardear nossa rua, onde estavam os tanques da UNITA. Foi

abatido. Mais uma vez, o Senhor nos livrou.
ANALZIRA  PEREIRA DO NASCIMENTO
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Apesar dos conflitos (ou até por causa deles), ela trabalhava como
enfermeira no Huambo, a segunda maior cidade de Angola.

O pleito foi marcado para setembro de 1992. Dois candidatos
concorriam à presidência: José Eduardo dos Santos, do governo, e
Jonas Savimbi, líder do movimento guerrilheiro União Nacional
para a Independência Total de Angola (UNITA). Observadores
internacionais, muitos deles brasileiros, verificaram o processo e
os resultados das eleições. A ONU declarou as eleições “livres e
justas”, e o governo saiu vitorioso. Savimbi reclamou que houve
fraude e que o governo “roubara” as eleições. Imediatamente, a
UNITA se revoltou e deflagrou novos ataques contra o governo.

AMIGOS SÃO PARA AS HORAS DIFÍCEIS

Diante dessa nova onda de violência, os estrangeiros que ainda
restavam em Angola correram desesperadamente para sair do país.
Analzira não sabia se ficava ou se ia embora. Pediu a Deus que
falasse através dos pastores angolanos, com quem ela trabalhava
diariamente na obra missionária. Eles lhe falaram: “Irmã, os amigos
são para as horas difíceis”. Ela resolveu ficar.

Nessa época, o pastor Chitende, presidente da associação de
igrejas, entregou-me uma carta que me emocionou profundamente.
Ele comparava-me a Maria pela obediência aos planos de Deus, e ao
corvo enviado para sustentar Elias. Agradecia o meu amor incon-
dicional em decidir ficar com eles nesses últimos combates.

Analzira relata as palavras dos líderes numa reunião da asso-
ciação das igrejas batistas do Huambo em novembro de 1992:

Agradeceram emocionados pela nossa decisão de ficar. O
secretário executivo disse: “A decisão das irmãs

1
 significa que estão

prontas a morrer conosco. Isto nos conforta”.

A ONU conseguiu negociar um cessar-fogo precário, que durou
até o início de janeiro de 1993. Mas a guerrilha determinou-se a

1 O secretário executivo se referia a Analzira e sua amiga alemã, Margareth Roth.
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continuar a luta pelo controle de Angola. Na tarde do dia 9, Anal-
zira foi surpreendida quando ia para a igreja. Era o começo do que
o povo angolano chamaria de “A Guerra dos 55 Dias”. Em seu
diário e em vários depoimentos, Analzira reconta as emoções vivi-
das e as provisões de Deus durante o episódio que ela pensava ser
o fim de sua vida:

Eu estava indo para a Segunda Igreja Batista [do Huambo] com
algumas crianças para limpar o templo e ensaiar o coral. De repente,
ouvimos uma explosão muito perto. Voltamos correndo para a Primeira
Igreja. Eu nunca tinha visto bomba de canhão dentro da cidade. Levei
um susto e gritei: “Já começou”. Foi horrível. Mal consegui chegar à
igreja. Quando cheguei, a igreja estava cheia de gente. Ouvimos rajadas
de metralhadora e tiros de canhão bem próximos.

O fogo começou forte. Tanques de guerra, morteiros, e à tardinha
começou o ataque aéreo. Ficávamos no chão todo o tempo. Nas tréguas
tentávamos cozer algo e nos lavar mais ou menos (fiquei seis dias sem
banho, até que houve uma trégua maior e aproveitei).

Orávamos, cantávamos muito, pois o medo era demais. Muito
barulho. Insuportável! O coração estava constantemente acelerado.
Os bombardeios aéreos eram freqüentes.

Foi no mesmo dia que o último avião tinha ido embora de manhã,
e eu disse que ia ficar, mas estava morrendo de medo. Ainda fui ao
aeroporto para ajudar a levar pessoas. Uma menina me disse: “Ana,
pelo amor de Deus, venha comigo neste avião”. Respondi: “Não, vá
embora”. E quando o avião subiu, eu chorei pra caramba no aeroporto.
Eu sabia que era o último avião indo embora.

Analzira conta que, antes desse dia fatídico, ela e alguns irmãos
angolanos já estavam dormindo na igreja, por causa da proximidade
dos ataques.

Começou a haver muita matança. Não dava mais para ficar em
casa. Eu estava com muito medo já. O pastor falou: “Irmã, vamos
ficar na igreja”. Então várias pessoas pegaram seus colchões e fomos
dormir na igreja. A gente viu os tanques todos preparados. Eu sabia
que minha casa não agüentava um tiro de canhão! Mas a igreja tinha
uma estrutura muito forte; era o melhor templo batista de Angola.
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Durante o dia podíamos ter uma vida mais ou menos normal: ir ao
hospital, ao seminário, mas tudo era muito tenso. Eu dava aula e ou-
vindo o estrondo dos canhões.

ENTRE A CRUZ E O PUNHAL

O abrigo de Analzira e de centenas de outras pessoas, o templo da
Primeira Igreja Batista do Huambo, encontrava-se exatamente no
centro dos conflitos. A cidade do Huambo era o quartel-general de
Jonas Savimbi, líder da UNITA, que lutava contra o governo. O
templo ficava bem no meio, entre a casa de Savimbi e o palácio do
governo. A UNITA mandava os tanques atacar o palácio, e o governo
bombardeava a casa de Savimbi. As forças da UNITA entravam nas
casas para se esconder. Não conseguindo apanhar os rebeldes, o
governo bombardeava as residências. Analzira conta que, quando
estourou a guerra, quem estava no lado da cidade controlado pelo
governo ficou separado dos parentes que estavam do outro lado,
controlado pela guerrilha. Algumas famílias ficaram separadas
durante dois anos, pois não podiam atravessar a linha de combate.
Quem ocupou a área ao redor da igreja foi a guerrilha da UNITA.

Muitos feridos (cujas casas tinham caído) chegavam à igreja.
Tínhamos que improvisar. Uma criança tomou um tiro no pé. A bala
perfurou, estraçalhou ossos e nervos. Nós fizemos o curativo com absor-
vente feminino. Eu estava estafada, pois tinha de atender os feridos
que chegavam e agüentar todas aquelas bombas à nossa volta. Uma
grávida deu à luz sozinha na hora dos tiroteios e veio para terminarmos
o trabalho. O umbigo caiu lá na igreja. Cuidamos dos dois (mãe e
filho). A guerrilha começou a pedir comida e água, e mandava os
feridos para nós cuidarmos.

Um dia, um médico veterinário conseguiu chegar à igreja.
Havia-se escondido debaixo de uma cama durante sete dias. Disse
para Analzira que tomou urina para sobreviver, porque não
agüentava mais de fome e sede. Noutro dia, ela soube que o senhor
Pires, um vizinho que falecera e seria sepultado no dia da guerra,
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foi enterrado no quintal de sua casa, pois cheirava muito mal e
não dava para levar o corpo para o cemitério. No dia seguinte, 16
de janeiro de 1993, ela escreveu no diário:

Hoje completamos oito dias aqui. Os doentes aumentaram. Agora
são 32. À tarde, algumas pessoas que estavam no salão da mocidade
cozinhando foram atingidas por uma granada. Sempre pedíamos às
pessoas que evitassem andar, mas não adiantava. Foram 12 feridos, 3
gravemente. Tínhamos que socorrer os feridos debaixo de grande fogo.

Nunca imaginei como seria estar debaixo de bombardeio aéreo. É
horrível, não dá para descrever. Os aviões bombardeando, bombar-
deando, e a gente não suportava. E feridos chegando a toda hora. Eu ia
cuidando do que dava. Organizamos o ambulatório dentro do batistério,
pois era o lugar mais seguro, e ali eu atendia os doentes. Os feridos
graves, colocávamos perto do púlpito. À tarde, grandes bombas e tiroteios.
O avião veio para bombardear nossa rua, onde estavam os tanques da
UNITA. Foi abatido. Mais uma vez, o Senhor nos livrou.

Durante os bombardeios constantes, Analzira se encolhia e cer-
rava os dentes ao estouro de cada bomba. De tanto travar a boca
dessa maneira, chegou a perder quase todos os dentes. No meio de
tanta desgraça, porém, a graça de Deus foi evidente. Analzira se
recorda:

Um pouco antes, tinha chegado um contêiner dos Estados
Unidos com muitos medicamentos. Eu tinha muita penicilina e outros
remédios. E comecei a cuidar dos feridos por minha conta.

VAMOS QUEIMAR E ARRASAR

No dia 17 de janeiro, as tropas da UNITA passaram na igreja para
avisar que pretendiam intensificar os combates naquela região.
Portanto, quem quisesse sair deveria agir rapidamente e procurar
outro abrigo. Os soldados disseram: “Vamos queimar e arrasar o
Palácio (do governo). Os combates serão decisivos e não nos res-
ponsabilizamos pelos que estão aqui na igreja”. Analzira descreveu
no diário a reação dela e do grupo a essa notícia:
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Antes e depois: O palácio do governo no Huambo foi atingido pelos ataques da UNITA
durante a Guerra dos 55 Dias no começo de 1993. A igreja que ser viu de refúgio para Analzira
e muitos angolanos ficava entre o palácio e a casa de Jonas Savimbi, líder da UNITA.
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O povo entrou em pânico. Foi uma confusão. Trouxas nas
cabeças, colchões, sacos e correria. Ivone, uma brasileira que estava
comigo, entrou no grupo e foi. Disse: “Ana, vamos! Vamos sair daqui!
Vamos morrer!”

Eu comecei a olhar à volta, sentei-me no chão e orei: “Deus, o
que vou fazer? Dirige-me.” Li o texto devocional de Daily Light [Luz
Diária] do dia 17/1. Era Salmos 40.1,2, Isaías 38.17 e Jonas 2.7:

Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para
mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um
poço de perdição, de um tremedal de lama; colocou-me os pés
sobre uma rocha e me firmou os passos.

Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura;
tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção,
porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados.

Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me
lembrei do Senhor; e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo.

Senti que deveria esperar com confiança. Eu queria ir, salvar
minha vida, mas como enfermeira não podia abandonar os feridos. E
como missionária, não podia deixar os irmãos, pois o pastor achava
melhor permanecer. Ficamos.

Tínhamos um radinho de pilha, que usamos para ouvir as notícias
da guerra pela emissora do governo, em Luanda [a capital de Angola].
Dizia: “Huambo está debaixo de fogo”. O governo espalhou a notícia
de que havia guerrilheiros escondidos nas igrejas e que ia bombardeá-
las. E o povo se apavorou, começou a gritar, foi aquela histeria. Eu tive
de fazer coisas para as quais eu não estava preparada. Eu não era psi-
cóloga. O pastor entrou em choque total e ficava sentado num canto,
parado, sem conseguir fazer nada. Então, eu tive que subir no púlpito
e gritar: “Chega, vamos orar, calma!”. Tudo tinha que ser no grito, eu
não podia falar com calma.

Para eles não ficarem pensando, pus todo mundo para decorar a
Bíblia, para cantar. Cantavam chorando, mas cantavam. Eu dizia: “Quem
decorar primeiro o Salmo 91 vai ganhar um prêmio. Vamos sair vivos
daqui”. Mas, muitas vezes, eu pensava comigo mesma, “Eu não vou sair
viva daqui”. Minha oração era: “Senhor, salva-nos para tua glória! Todo
este povo aqui glorificará teu nome e saberá que só tu és Deus. Os
mortos não te podem louvar. Põe os teus anjos, aqui à volta”.



ÁFRICA: AMOR E DOR

24

Até que um dia, quando não agüentava mais, entrei num choque
nervoso que não conseguia comer. Eu estava pele e osso; não comia de
medo. Fomos forçados a fazer saques para conseguir comida. Os
membros da igreja diziam: “Minha casa fica daqui a uma quadra. Se
alguém tiver coragem, eu tenho um armário lá; me lembro que deixei
um pouco de arroz”. Era como no filme O Pianista. Eu nunca vi um
filme que mostra como é a guerra, de você ter que roubar, vasculhar,
de ter que arriscar a vida por causa de um pouco de comida. Eu cheguei
a buscar água debaixo de fogo, porque ninguém queria ir. Então a
gente vivia desses roubos, de alguém maluco que saía a buscar comida
numa casa e trazia para nós.

ANJOS CAMBALACHEIROS

Foi nessa época que o pastor Waldemiro Tymchak
2
 escreveu uma

carta para Analzira. Dizia: “Estou mandando você sair. É uma
ordem. Sua vida está em perigo”. Mas o correio havia parado e a
carta só chegou em 1995!

Analzira brinca que foram uns “anjos cambalacheiros” que
desviaram a carta, para que ela não tivesse de desobedecer a uma
ordem de seu chefe no Brasil. Pastor Tymchak se recorda: “Por
mais de um ano, quase não sabíamos o que estava acontecendo.
Chegamos à conclusão de que ela havia morrido porque não
tínhamos notícias dela.” A JMM chegou a pedir ajuda do então
Ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso,
para “localizar Analzira em Angola e trazê-la de volta ao Brasil”.

Foi enviada outra carta da JMM para Analzira, dois dias após
a guerra estourar. Enquanto caíam as bombas no Huambo, o
departamento financeiro informava que “até o momento, não rece-
bemos o carnê do INSS para recolhimento. Enfatizamos que isso
é importante.” Embora estivessem cuidando de detalhes impor-
tantes de sua vida, não faziam idéia do que a missionária estava
passando naquele momento.

2 Pastor Waldemiro é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da
Convenção Batista Brasileira.
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Analzira, por sua vez, relembra sua santa teimosia:

Mas eu não ia sair de qualquer forma. Eu tinha muitas amigas
freiras; nenhuma delas saiu. Por que eu ia sair? Os médicos fugiram.
Agora é que iam precisar de mim! Então pedi um sinal para Deus,
pedi que ele falasse através dos pastores angolanos. Eles me disseram:
“Irmã, os amigos são para as horas difíceis”. Só que eu não estava
preparada, pois só conhecia essas “guerrinhas” de dois ou três dias. Eu
não imaginava que ia ficar para essa dos 55 dias, e aviões bombardeando!

Por sua coragem e solidariedade, Analzira ficou conhecida
entre o povo angolano como “a missionária que ficou”, pois, à
exceção de algumas freiras, todos os outros fugiram quando o
conflito engrossou.

AS RUAS CHEIRAVAM A CARNE PODRE

Depois de passar quase duas semanas no templo, a UNITA resolveu
transformar a casa da esquina da rua da igreja em um quartel.
Trouxeram tanques, mísseis antiaéreos e outros armamentos pesa-
dos. Todo mundo teria de sair da igreja imediatamente, pois os
bombardeios do governo certamente piorariam. Analzira descreve
o drama da saída:

Os soldados da UNITA falaram: “Vocês vão ter que sair daqui.
A gente dá cobertura, mas têm que sair de pouquinho em pouquinho
e arriscar”. Não dava para sair, mas tínhamos que sair! Pensei: “Como
vou sair daqui? Não tem jeito. Vou morrer. Ou enfrento as bombas ou
vou arriscar”. Então o pessoal foi saindo aos poucos, me ajudando
com os feridos. Saí no último grupo com um ferido em coma dentro
de um carrinho de pedreiro. Uma pessoa segurava o soro, e outra
corria com o carrinho. E o cara está vivo até hoje!

Saímos debaixo de tiros. Era simplesmente horrível! As ruas
cheiravam a carne podre. Todas as casas à nossa volta estavam no chão.
Coloquei uma trouxa na cabeça para disfarçar e caminhávamos num
grande grupo. O medo era demais, mas o Senhor me dizia que enviaria
o seu anjo à frente, preparando o caminho. A guerrilha nos orientou a



ÁFRICA: AMOR E DOR

26

correr até uma certa casa, e de lá alguém ia nos dizer o que fazer.
Saímos em mais de trezentas pessoas. Chegamos com cinqüenta!

O perigo maior era atravessar a rua onde estavam as forças do
governo. As pessoas morreram pelo caminho; muitas tomaram outros
atalhos, porque não dava para passar ali. Mas eu tinha que ir por ali,
porque precisava de um lugar seguro para cuidar dos feridos. Na guerra,
não se é mais dono de si, e menos ainda quando se tem um compro-
misso de enfermeira ou missionária. Por isso, quisesse ou não, eu não
podia mais dizer: “Vou cuidar da minha pele, vou fugir para o mato”,
porque tenho meu testemunho de missionária. Sou enfermeira e fiz
um juramento de cuidar das pessoas. Então fui, e consegui chegar ao
abrigo, num bairro mais calmo. Tomamos banho e comemos alguma
coisa. Parecia um sonho.

Ficamos nesse abrigo muitos dias. Os aviões continuaram a bom-
bardear a cidade, mas estávamos seguros.

Na guerra surge a cultura do improviso: a janela do templo da igreja foi tirada de
um carro abandonado.
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A CULTURA DA GUERRA

A guerra gerava sua própria cultura, lembra-se Analzira. Ela explica
que os aviões tinham hora de bombardear a cidade, geralmente
começando às nove e meia ou às dez horas da manhã. Em
decorrência desse fato, até hoje existem igrejas angolanas que fazem
o culto às oito horas da manhã. Precisavam terminar antes de
começar o bombardeio!

Nem tudo porém, estava tranqüilo no novo abrigo. Analzira
continuou escrevendo no diário:

Caiu uma bomba aqui na casa vizinha e os estilhaços vieram
parar na nossa cozinha. À tarde cantávamos hinos para não ficar
simplesmente esperando o avião (que era o que mais nos dava medo).

Continuamos orando para que as organizações internacionais
pressionem a fim de acabar com esse inferno que vivemos. Só nos
chegam notícias de mortes e mais mortes. Ninguém pode enterrar
seus mortos. Não há trégua. Os cães estão comendo os cadáveres.
Sinto saudades da família, quero ter notícias, mas nada sabemos. Às
vezes, parece que estamos num presídio.

Não há médicos, nem medicamentos. Gostaria de ir ao hospital
oferecer minha ajuda, mas como? Não respeitam nem o hospital.

As pessoas estão muito saturadas, nervosas e assustadas. Ninguém
agüenta mais isto.

Que Deus tenha misericórdia de nós e dê um basta nesta guerra.
À tarde um pastor veio visitar-me e trouxe a notícia da morte de

dona Catarina e mais três pessoas. Ela havia ouvido o evangelho muitas
vezes, mas nunca quis se entregar a Cristo. Caiu uma bomba em sua casa.

A ordem pública evaporou:

Os roubos têm sido demais. O que o povo não consegue levar,
queima ou quebra. Invadiram até o banco e levaram tudo: mobília,
portas e mesmo balcões. A cidade é só destruição. Tiram portas,
quebram vidros. Tudo foi saqueado. O problema da comida já se
começa a sentir. O arroz era 1 500 a caneca e agora está 10 000.
Prevemos grande fome na cidade. Não sei o que será de Angola. Que
Deus tenha misericórdia!
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Os jovens viviam um estresse constante, com medo de serem
levados pelos soldados para o serviço militar. O irmão de um jovem
da igreja levou um tiro e foi para o hospital militar. Depois, nin-
guém teve notícias dele e era impossível chegar até lá.

No domingo, houve um culto e até se convidaram alguns
vizinhos. No meio da adoração, um susto:

Quando cantávamos o hino “Sossegai”, estourou uma bomba
na casa vizinha. As pessoas pararam de cantar, todos os vidros que-
braram. Terminamos o culto no porão. Estava muito forte o bom-
bardeio. Passamos todo o dia no porão.

Estamos isolados do mundo. Só temos rádio informando que a
UNITA controla quase toda a cidade. O bombardeio continua. O
avião bombardeou bem perto hoje. Toda a casa tremeu. O noticiário
das treze horas disse que há armamentos na Igreja Batista do Acadêmico.
Receosos de bombardeios aqui, pois é muito perto, estamos pensando
em sair.

A rádio dava informações valiosas sobre o andamento da
guerra, mas nem sempre as notícias eram confiáveis. Analzira
escreveu:

A UNITA avisa na rádio que hoje é o último dia para tomar
Huambo. Por outro lado, as rádios internacionais avisam que a ONU
vai mediar um encontro entre os dois [o governo e a UNITA] em
Adis-Abeba.

3

Dias depois, Analzira e o grupo ouviram o noticiário da BBC.
Não foi assinado o acordo de cessar-fogo. Nesse dia, ela escreveu:

O grupo todo está muito triste. Hoje temos culto com essas
pessoas. Eu vou pregar, e é muito difícil falar nesses momentos. Ó
Deus! Dá-me graça!

3 Capital da Etiópia.
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A CIDADE DESTRUÍDA

Quando se completaram 31 dias de guerra, Analzira escreveu em
seu diário:

Ninguém sabe quando acabará. A cidade está quase toda
destruída. Os locais mais bonitos (Zona do Palácio e Alta) estão uma
desolação! Hoje meditei em Lamentações. Parece que foi composto
para Huambo. Nunca pensei que esse livro viesse a fazer tanto sentido
para mim.

Finalmente, depois de um mês, Analzira conseguiu voltar
para seu apartamento. “Foi uma choradeira” o encontro com a
amiga alemã com quem morava. A amiga tinha-se escondido no
porão do prédio, com outros moradores. Achava que Analzira havia
morrido, porque via muito fogo na região da igreja.

Na guerra ouve-se muita mentira. As pessoas diziam à minha
amiga: “Olha, a irmã Ana morreu”. E diziam que viram meu corpo!
Meu nome estava na lista dos mortos na embaixada brasileira. A notícia
de que eu havia morrido até saiu no Brasil. A guerrilha [UNITA] nos
usou ao máximo como reféns. Quando saiu a notícia de que estávamos
vivos, a guerrilha chamou os jornalistas e disse: “Estão vendo? Tinha
estrangeiros aqui e o governo estava bombardeando a área”. A Junta
[JMM] só ficou sabendo que eu estava viva em maio de 1993, depois
de perdermos contato em setembro de 1992!

O prédio onde ficava o apartamento de Analzira escapara
ileso dos bombardeios. O lugar lhe serviu de refúgio, pois na casa
em que se abrigara antes havia quase cinqüenta pessoas “e a con-
fusão era demais”, escreveu Analzira. Assim, ela tirava algumas
horas para descanso no apartamento, mas sempre voltava para
cuidar dos feridos e doentes no abrigo.

Mas a situação no apartamento também não era ideal. Não
havia água. Às vezes, Analzira passava uma semana sem tomar
banho. O trajeto até o apartamento era perigoso. Um dia, quando
ela estava indo para lá:
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Começou o tiroteio no meio do caminho, eu não sabia se conti-
nuava ou se voltava. Quando chegamos a um descampado, uma bala
passou raspando pela minha cabeça. Que medo!

Mesmo dentro do apartamento, havia perigo:

Ontem caiu uma bomba aqui no primeiro andar. É a segunda
vez que isso acontece, pois a outra foi aqui mesmo no quarto andar.
Ninguém ficou ferido.

Em meio à guerra, o Espírito de Deus trabalhava. Analzira
anotou:

Os vizinhos estão abertos para a palavra de Deus. Uma veio
agora à tarde para orar conosco. Outra perguntou: “Vamos fazer missa
no prédio?”.

Os combates se intensificaram no meio de fevereiro, o governo
e a guerrilha querendo tirar vantagem da situação enquanto a ONU
pressionava para um cessar-fogo. Analzira estava cada dia mais aflita:

17/2/93. A noite foi horrível! Muitas bombas aqui perto durante
toda a noite. Não pude dormir. O avião bombardeou a 100 metros
daqui hoje.

18/2/93. Ontem eu chorei à noite, dormi desesperada e só orava:
“Deus, tira-me daqui”. A UNITA não aceitou trégua e a data para as
conversações nem foi marcada. Na cama eu brigava com Deus: “Por
quê? Eu não agüento mais, Senhor!”.

BILHETE ANIMADOR

Nesses dias, chegou um bilhete para Analzira. As freiras estavam
chamando-a para ficar num orfanato fora da cidade. Havia um
quarto arrumado a sua espera. O texto devocional do dia era Salmos
30.5: “... o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe
a alegria”. Analzira escreveu sobre esse novo lar:

É um paraíso. Tem um grande lago na entrada e há centenas de
refugiados aqui. Não há barulho de armas, bombas, aviões. As irmãs
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haviam preparado um quarto para mim no hospital. Estava tudo limpo!
Sinto-me como alguém que saiu do mais profundo inferno e entrou
no céu.

Depois de passar uma noite de sono tranqüilo no orfanato,
Analzira se deu conta de que era a primeira vez em quarenta dias
que conseguiu dormir a noite toda. Logo se pôs a trabalhar, aju-
dando as freiras a lavar mamadeiras, dar comida aos bebês e outras
tarefas.

Analzira ficou apenas dez dias no orfanato. Os pastores do
Huambo a chamaram de volta à cidade para ajudar na recuperação
do seminário, na distribuição de comida e no socorro aos doentes
e feridos. Foi difícil deixar aquela ilha de tranqüilidade que era o
orfanato.

Analzira se refugiou num orfanato perto do Huambo durante uma parte da Guerra dos 55
Dias. Depois do conflito, ela voltou para o local.
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O FIM DOS COMBATES

Ao final de 55 dias, um carro de som da UNITA passava para
anunciar: “Nós somos vencedores. Vocês estão libertados. O
governo foi embora”. Analzira conta o drama daqueles dias pós-
guerra:

Foi quando percebemos que estávamos na mão dos guerrilheiros.
Ficamos alguns meses com eles; não deixavam ninguém sair. O governo
saiu [do Huambo] em março, e só consegui sair do país em junho de
1993. Depois dos combates, ninguém tinha coragem para voltar. Quem
ficou na cidade estava nos bairros da periferia. A guerra acabou com o
centro.

As pessoas que estavam do lado da polícia [do governo] estão
começando a aparecer. Um conta que ficava numa fossa durante o dia
e à noite numa casa para não ser encontrado. Meu Deus, que coisa
horrível! As pessoas estão sendo descobertas feridas nos porões, algumas
apodrecendo vivas.

Tenho que trocar sempre dinheiro, pois a miséria é muito grande.
A maioria dos irmãos perdeu absolutamente tudo! Poucos ficaram em
casa. Muitos estão com a roupa do corpo. Fomos visitar o senhor
Albano Vieira. Era um milionário que andava de Mercedes branca.
Pediu pratos, talheres e roupas para nós. Chorou ao nos ver.

UMA MÃO PARA ESPANTAR AS MOSCAS

Em meados de março, Analzira se ofereceu para trabalhar no
hospital do Huambo. No diário, ela descreve cenas inesquecíveis:

A situação é dramática. Caíram duas bombas no teto do hospital.
Setenta e oito feridos são policiais. Há muitos feridos apodrecendo
vivos. Não há enfermeiros nem médicos ajudando. Parece que todos
têm medo. Hoje era só eu e outra madre. [Os pacientes] Me chamavam
de “doutora madre”! Encontramos o delegado de saúde morando no
porão do hospital.

Para fazer alguns curativos, é necessário uma mão para espantar
as moscas e a outra para limpar o ferimento. [Os feridos] Cheiram a
carne podre. Muitas fraturas expostas, nervos à vista, músculos também.
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E estavam cheios de bichos. Eu disse para um: “Coragem! Vais ficar
bem!”. Ele respondeu: “Qualquer coisa é melhor do que como eu
estava. Eu via o meu corpo apodrecendo!”.

Muitos ajudantes, mas todos leigos. Estávamos fazendo os
curativos quando vimos que o paciente ao lado não se mexia. O vizinho
disse friamente: “Ele morreu ontem à tarde. Ninguém tirou.”

Há muitos casos que precisariam ser acompanhados por médicos
e com medicamentos, mas não há nenhum dos dois. Conseguimos
entrar no depósito de medicamento da igreja e arranjamos muito
remédio para o hospital.

Hoje encontrei entre os doentes um crente batista. Tinha perdido
a fala com os traumas da guerra. Escreveu-me uma carta pedindo um
Novo Testamento para “divertir seu coração”.

Um doente pediu uma colher, outro, uma muleta. Conseguimos
algumas muletas para eles. Tem um que vai à casa de banho arrastando-
se como um animal. Outros improvisavam com paus para andar. As
latas onde comem são pretas, sujas, onde muitos cães não comeriam.
Alguns estavam nus e conseguimos roupas para eles.

Falta de roupa não era o problema principal. Para muitos
feridos, o pior era estar com a roupa errada. Analzira estava com
medo de que soldados da UNITA, que agora estavam no controle
de boa parte da cidade, entrassem no hospital para matar militares
feridos que ainda vestiam uniformes do governo. Quando a
UNITA tomou a cidade, as forças do governo se retiraram às
pressas, abandonando seus feridos no prédio de um instituto
agrícola. Analzira e os crentes angolanos souberam da situação.
Para não chamar a atenção da UNITA, levaram os feridos aos
poucos ao hospital, tomando cuidado de primeiro vesti-los com
roupa civil e depois queimar os uniformes.

No porão do hospital fomos visitar a Feia (seu nome de casa) –
Florinda. Chegou bem magra. Ela havia-se perdido do marido e dos
filhos. Foi atravessar o rio e perdeu o resto das roupas e o cobertor que
carregava. Ficou descalça e ferida. Pelos matos comia milho cru com o
bebê que levava nas costas. Sofreram muito. Ela só glorifica a Deus,
pois viu grandes milagres. Pessoas morriam a sua volta e ela só via.
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OPORTUNIDADE SINGULAR

No fim de março, Analzira secretariou um encontro de várias
instituições religiosas para elaboração de um documento pedindo
ajuda às organizações humanitárias internacionais.

Em abril, com a chegada de alguns médicos, começaram as
cirurgias, muitas de amputação. A Cruz Vermelha estimava que,
nessa época, havia 35 mil amputados (conhecidos em Angola como
“mutilados”) por causa das minas terrestres.

Muitas vezes, Analzira pagou do próprio bolso anestesista,
enfermeiro e remédios no mercado paralelo para salvar a vida
daqueles que estavam aguardando cirurgia. Também dava roupa
aos doentes que chegavam ao hospital sem nada. Chegou um ponto
em que Analzira não tinha mais roupas para trocar, tinha dado
tudo às pessoas necessitadas. Para ela, a situação representava uma
oportunidade singular de divulgar as boas-novas de Jesus:

Os doentes passam o dia na cama e, como não têm o que fazer,
lêem muito. Distribuímos Novos Testamentos e Evangelhos de João.
Todos têm lido. Diamantino hoje, chorando, cobrou a Bíblia. Todos
têm, menos ele. Há muita fome de Deus... é uma grande oportunidade.
Muitos têm aceitado a Cristo no hospital.

O vice-governador foi ao hospital para falar comigo. Pensei: “O
que fiz? O que falei?”. Após conversarmos um pouco, ele disse que ali
não dava para tratar do assunto que o trouxera. Assustei-me mais.
Marcamos uma hora na casa dele. Ele só tinha dúvidas espirituais.
Onde está a verdade? Qual o caminho? Oramos juntos e depois ele foi
a nossa casa, onde lhe entreguei uma Bíblia.

Analzira conseguiu colocar uma carta de poucas linhas, escrita
às pressas, nas mãos de um jornalista estrangeiro que conseguiu
passar por Huambo. Postada na África do Sul, foi endereçada ao
Pr. Waldemiro, da JMM, que a recebeu no Rio de Janeiro em 4 de
maio de 1993. Para a família e os amigos no Brasil, foi a primeira
prova concreta em muitos meses de que Analzira ainda respirava.
A carta dizia:
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Com a graça de Deus estou bem. Aguardo oportunidade para ir
de férias. Agora não posso escrever mais cartas. Por favor, avise Raquel
[irmã de sangue] que eu estou bem. Peço as orações por nós. Até
breve, Analzira.

LIMPEZA E RECUPERAÇÃO

Enquanto não havia perspectiva de sair da cidade, Analzira traba-
lhava no hospital de manhã e, à tarde, na limpeza e recuperação
das dependências do Seminário Teológico Batista do Huambo,
atingido pelas bombas. Ela comentou com alguém: “Com esta
guerra, o seminário foi um dos únicos que só ganhou (a maioria
perdeu)”. Recebeu doações de livros e estantes para a biblioteca, e
até de uma casa!

As estantes vieram de um casal que ia embora do Huambo.
Antes que a loja deles fosse saqueada, resolveram doar as estantes
para o seminário. O casal deixou também seu apartamento, o qual
foi entregue a uma senhora da igreja que perdera tudo, casa e
mobília. Concluiu Analzira: “Deus cuida da sua obra!”.
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O RESGATE

Em junho de 1993, as rádios internacionais afirmaram que a Cruz
Vermelha Internacional (CVI) estava conseguindo autorização da
UNITA para retirar os estrangeiros do Huambo. Analzira e outros
estrangeiros aguardavam com muita expectativa. Começaram a
chegar os primeiros vôos de ajuda humanitária: Cruz Vermelha,
Caritas, Médicos sem Fronteira, Care e outras organizações.

Mais de três meses depois do fim da Guerra dos 55 Dias, o
dia sonhado chegou. Analzira levantou-se cedo no dia 24 de junho
para estar no aeroporto às 5h30. Foi apanhada em um dos únicos
carros que ainda funcionava na cidade. A CVI levaria dois vôos de
estrangeiros da cidade naquele dia. No entanto, sair do Huambo
seria uma tarefa nada fácil.

Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se não vêem.

HEBREUS 11.1
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MOMENTOS EMOCIONANTES

Havia um posto de controle a quase um quilômetro do aeroporto.
Apenas as pessoas cujo nome estava na lista oficial podiam passar
dali. Embora todos os amigos de Analzira estivessem na lista do
primeiro vôo, o nome dela não aparecia. Ao mesmo tempo, muitas
pessoas chamadas para o primeiro vôo não compareceram, pois a
rede de comunicações pós-guerra era precária e não foi possível
avisar todo o grupo. Ela mesma conta o que aconteceu em seguida:

Fui tentar pedir para ir no lugar de alguém no primeiro vôo,
mas não me deixaram. Mandaram-me esperar. A madre [que levara
Analzira para o aeroporto] chamou-me baixinho: “Entra no carro”.
Eu disse: “Como?”. Ela insistia e eu, cheia de medo, vacilante. Não
sabia o que fazer!

Finalmente entrei no carro e arrancamos para o aeroporto. Lá,
chegando na porta, tinha outra chamada. Eu pensei: “Agora vou para
a cadeia”. Eles vão dizer: “Quem mandou você vir para o aeroporto
sem ser chamada?”. Fiquei encolhida e fazendo cara de vítima, enquanto
a madre tentava convencê-los.

A crise une as pessoas. O gesto solidário da madre salvou a
vida de Analzira, pois a UNITA queria segurá-la na cidade. Entre-
tanto, a madre não teve um final feliz. Mais tarde, o estresse dos
conflitos fez com que ela enlouquecesse.

O avião chegou enquanto estávamos na retunda,
1
 perto do

aeroporto. Estava agora ligado, as pessoas entrando quando eram
chamadas e uma forte revista. O homem disse para eu esperar, no fim,
talvez, eu pudesse ir.

No final, a madre estava quase chorando, e o piloto chamando:
“Não tem mais passageiros?”. Os amigos entraram, tudo estava tumul-
tuado e, enquanto a madre foi novamente falar com eles, eu fiquei ali
fora olhando para ele com olhar de “vítima” e orava: “Em nome de
Jesus, me deixa entrar!”

1 
Rotatória.
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Em meio a toda aquela confusão, ele disse: “Entra”. Jogaram
minhas coisas, porque revista já não dava mais tempo. Eu já queria
viajar sem bagagem. A madre foi-me ajudando a recolher tudo e fomos
para o avião. Antes de entrar, assinei um papel da Cruz Vermelha
Internacional dizendo que saía por livre e espontânea vontade do
Huambo e que era refugiada de guerra.

Quando finalmente entrei no avião (um cargueiro Hércules da
CVI), transpirava por todo o corpo. Eu não conseguia mais nem ficar
em pé. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida.
Depois daqueles meses turbulentos, só vendo sangue, mortes, des-
truição, escombros, feridos, fome, miséria, eu não acreditava que agora
eu estava ali. Tudo parecia lindo, maravilhoso. Era o céu.

O delegado da CVI em Angola estava no avião para nos recep-
cionar. Quando me viu, perguntou: “Você é a enfermeira?”. Respondi:
“Sim, sou! Como sabes?”. “Eu sei,” disse ele. “E olha, a sua embaixada
pediu muito para tirar vocês daqui.” Eu pensava que não conseguiria
ficar em pé de tanta emoção.

Exausta, depois de passar meses debaixo de fogo cruzado em Huambo, Analzira (primeiro
plano à direita) e outros estrangeiros foram levados para Lisboa pela Força Aérea Portuguesa
(junho de 1993).
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ASPECTO HORRÍVEL

Naquela tarde, o avião pousou em São Tomé e Príncipe, um arqui-
pélago no golfo da Guiné, a oeste da África. Havia muitos jorna-
listas esperando-os. Analzira fugia deles. Não queria falar, pois
além do esgotamento físico e emocional, não queria pôr em risco
os muitos estrangeiros ainda em Huambo.

Depois de receber atendimento médico, alimentação, banho e
outros cuidados, puderam fazer contatos por telefone com os
parentes e amigos. Analzira se lembra: “O meu aspecto era horrível”.

Dormiram sem medo de bombardeio, e saíram à tarde do
dia seguinte em avião cargueiro da Força Aérea Portuguesa para
chegar a Lisboa na manhã do outro dia. Agora o bombardeio era
de jornalistas e fotógrafos. O aeroporto estava abarrotado. Até o
Primeiro Ministro de Portugal estava lá. Compareceram muitos
amigos que tinham saído de Angola antes dos combates. Todos os
jornalistas queriam falar com Analzira, porque era a enfermeira
que havia cuidado dos feridos. Ela descreve a cena:

O momento mais emocionante foi quando aguardávamos dentro
do ônibus. As assistentes sociais entravam e perguntavam: “Família
Geraldo, está aí?”. “Sim, viemos!”. “É que a sua família está desesperada
lá fora chorando, e queremos tranqüilizá-los.” Outra perguntava:
“Fulano...” “Aqui!”. Eu disse para Sandra: “Ninguém nos espera...
estamos sozinhas”.

Então, entrou um senhor bem vestido no ônibus e perguntou:
“Os brasileiros estão aqui?”. “Sim, sim, sim”, gritamos. Estou aqui.”
Voamos em cima dele. Esquecemos a ética, a boa educação, etc. Era o
Cônsul Geral do Brasil em Portugal. Ele disse: “Meus filhos, está tudo
bem. Vocês vão para um hotel e já estamos providenciando tudo para
vocês”.

Demos muitas entrevistas, mas o cônsul nos arrancou a força e
saímos em carros oficiais com toda pompa. Fomos para um hotel quatro
estrelas e almoçamos com ele.

À noite fui entrevistada no Jornal Nacional deles, ao vivo.



O RESGATE

41

BOAS-VINDAS E ESTADO DE CHOQUE

Quatro dias depois, em 30 de junho, Analzira pisou em solo brasi-
leiro. Faixas de boas-vindas decoravam o terminal do aeroporto.
Foi aquela festa que só os brasileiros sabem fazer. Analzira, porém,
estava em estado de choque. Não chorou, mesmo quando encon-

Artigo no Estado de São Paulo de 1 de julho de 1993 mostra foto de Analzira na chegada ao
Brasil, seis meses depois do estouro da Guerra dos 55 Dias no Huambo.
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trou a família. A síndrome do estresse pós-traumático é evidente
no que ela escreveu no diário, algumas semanas depois de retornar
ao Brasil:

Por enquanto, minha maior dificuldade é superar este sentimento
de apatia total. Parece que tudo é irreal. Isto é outro planeta. Sinto-me
um ET! Quero fugir, só vendo filmes, vitrines, assim não preciso pensar
no que está acontecendo. Quando penso, parece que vou ficar louca e
nunca mais vou aterrissar.

Há uma total ausência de sentimentos. Não sinto alegria, tristeza,
não choro, não tenho fome, sono, sede, nada. Fui ao médico e ele
disse que tudo vai voltar ao normal. Senhor, tem misericórdia de mim!

Analzira “aterrissou” no congresso missionário Despertar, em
Brasília, poucas semanas após sua chegada ao Brasil. Ainda frágil,
doente, ela subiu no palco para falar de suas experiências em
Angola. Ao ouvir o hino nacional brasileiro, ela percebeu pela
primeira vez que “estava viva, de volta, com meus queridos”.
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Analzira não teve uma juventude feliz. Sem hesitar, diz que é um
capítulo de sua vida que gostaria de esquecer.

Nasceu na cidade de São Paulo, na década de 50, sete meses
depois da morte de Getúlio Vargas. No mesmo ano, um golpe
militar derrubava Juan Domingo Peron, presidente da Argentina.
Portugal era aceito como membro das Nações Unidas. Billy Graham

ANGOLANO

Ser angolano é meu fado e meu castigo
Branco eu sou e pois já não consigo

mudar jamais de cor ou condição
Mas, será que tem cor o coração?

Ser africano não é questão de cor
é sentimento, vocação, talvez amor.

Não é questão nem mesmo de bandeiras
de língua, de costumes ou maneiras…

A questão é de dentro, é sentimento
e nas parecenças doutras terras

longe das disputas e das guerras
encontro na distância esquecimento.

NEVES E SOUSA, PINTOR E POETA ANGOLANO
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pregava pela primeira vez na Europa, que se reerguia dos escombros
da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, abria-se o
primeiro restaurante McDonalds. Nascia também Bill Gates, atual
dono do império Microsoft. Morria Albert Einstein, o homem
cujas idéias revolucionaram a ciência moderna.

No mesmo ano no Brasil nascia Amyr Klink. O espírito des-
bravador do navegador solitário também se fez presente na vida
de Analzira.

Em Angola, que viria a ser o lar de Analzira durante dezessete
anos, surgia um movimento nacionalista organizado que exigia a
independência. Apenas quatro anos antes, Portugal transformara
sua maior colônia africana em “província ultramarina”.

Quando Analzira ainda era criança, seu pai foi embora de
casa, deixando sua mãe com quatro filhos. Sem condições de criar
as crianças, a mãe entregou cada uma para ser cuidada por uma
família diferente. Depois de um tempo, chamava os filhos de volta,
mas não conseguia sustento adequado, e o ciclo se repetia.

Raquel, irmã de Analzira, se lembra das ternas despedidas da
mãe: “Ela colocava ‘palavras mágicas’ em nossa cabeça quando ia
nos distribuir para outras famílias cuidarem de nós. Minha mãe
dizia: ‘Faça tudo o que te mandarem, cuide da sua irmã mais nova,
não responda para ninguém, trabalhe para comer e não dê trabalho
para os outros’”. O futuro ministério de Analzira seria prova de
que aquelas palavras foram bem assimiladas.

EVANGELISMO IMPLOSIVO

Analzira foi a primeira da família a se tornar seguidora de Jesus.
Quando cursava o segundo grau, foi trabalhar numa empresa no
bairro do Morumbi. Ela se recorda dos fatos que antecederam sua
conversão, aos dezoito anos de idade:

Meu chefe tentava me evangelizar, mas eu fugia. Eu adorava
bailes, e tinha aquela idéia de crente com cabelão. Eu andava com a
turma da pesada na escola. Várias vezes eu tentei me matar. Minha
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vida era terrível. Minha mãe sofria muito. Até que um dia o chefe me
viu chorando e me chamou para a sala dele. Fez evangelismo... não foi
explosivo, foi “implosivo”. Chorei muito. Entreguei minha vida a Jesus
lá no escritório. Ele me convidou para ir à igreja no domingo. Combi-
namos de nos encontrar num determinado lugar mas ele não apareceu.
Então fui sozinha para a igreja. Cheguei lá e perguntei, “Posso entrar
aqui?”. Era a Igreja Batista do Brooklin, com o pastor Rivas Bretones.
Nunca mais saí de lá.

O casal que levou Analzira a Jesus foi Edmundo e Armanda
Caetano de Mello. Durante todos os anos que Analzira viveu em
Angola, eles a apoiaram de maneira especial.

Comecei a evangelizar minha família, mas eles riam muito de
mim. Meu pai era líder no centro espírita. Mas acabaram todos vindo
para Jesus. Minha mãe perdoou meu pai, e voltaram a viver juntos.

LOUQUINHA PARA ESTUDAR TEOLOGIA

Logo Analzira ouviu o segundo chamado de Deus. Queria estudar
teologia. Mas a faculdade a aconselhou a esperar, pois tinha pouco
tempo de conversão. Mostrando a persistência que depois lhe seria
valiosa em Angola, ela falou com o pr. Rivas, pois, nas palavras
dela, “estava louquinha para estudar na faculdade teológica”:

Quero ir para a faculdade, quero ser missionária, quero trabalhar
para Deus. Porque vi o que Deus estava fazendo em minha família e
eu precisava contar isso para outras famílias. Então, a faculdade me
aceitou. Mas entrei sem saber direito o que eu ia fazer. Até que no fim
do meu curso eu sabia que queria ser missionária.

O tempo de Analzira na Faculdade Teológica Batista de São
Paulo (FTBSP), no bairro de Perdizes, foi uma história de luta e
de sacrifício. As prioridades dela mudaram quando começou o
curso em 1975 e logo deixou o emprego para se dedicar mais aos
estudos. Conseguiu sustentar-se lavando roupa, fazendo faxina e
cozinhando para colegas da faculdade.
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Nesse mesmo ano, Angola declarou sua independência de
Portugal. O povo angolano já estava acostumado com a luta armada
contra os portugueses, que começara há mais de quinze anos.

No Brasil, a ditadura anticomunista estava no auge. Foi nessa
época que a polícia invadiu e fechou a Pontifícia Universidade
Católica (PUC), que ficava bem em frente à Faculdade Teológica.
Um amigo de Analzira, que tinha tendências políticas de esquerda,
estudava na PUC e também na FTBSP. Ao ser levado pela polícia,
o amigo pediu que Analzira pegasse e escondesse alguns livros que
ele guardava no apartamento, para que não fosse incriminado.
Entre eles havia alguns escritos por Mao Tsé-tung, o líder da Revo-
lução Cultural da China. O deão da FTBSP descobriu o que acon-
tecera e quase expulsou Analzira da escola.

Com Edison Queiroz, Analzira se candidatou ao Centro
Acadêmico. Faziam campanha nos intervalos, sempre com brinca-
deiras características da turma. Proclamavam pelos corredores para
quem quisesse ouvir:

“Eu prometo liberdade de culto. Quem quiser pode falar em
línguas”. Era aquela bagunça. Acabei ficando muito carimbada lá. Eu
era muito bagunceira mesmo. Chamavam-nos de “chapa do poder”,
por causa das nossas “tendências pentecostais”.

Tachada de bagunceira, pentecostal e simpatizante do comu-
nismo, Analzira parecia ter um futuro nada promissor no meio
batista. Nesse caso, estava enganado quem se baseava nas aparên-
cias. Muitos daquela “turma da bagunça”, inclusive o pr. Edison
Queiroz, hoje se dedicam integralmente ao ministério cristão.

Jarbas Ferreira da Silva, atual pastor presbiteriano em Ma-
rília, foi contemporâneo de Analzira na FTBSP. Pr. Jarbas, que
já foi missionário em Moçambique, lembra que “Ana foi estig-
matizada de ser carismática, pentecostal, mas nunca falou em
línguas. Ela nunca teve essa marca. Ela é uma das provas vivas de
que alguém pode ser muito espiritual e não falar em línguas.”
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Ao falar de Analzira, pr. Jarbas se recorda de uma viagem que
fizeram junto com um grupo de seminaristas de Jõao Pessoa ao
interior da Paraíba. Nesse contato e outros, ele percebeu que “Ana
tem um tipo de discernimento espiritual incomum, uma mistura
de feminilidade com espiritualidade e bagagem, esse triângulo. Às
vezes, ela não sente paz, mesmo que esteja tudo tranqüilo, tudo
certinho, parece que falta alguma coisa. Ela não dá o passo seguinte.
E, lá na frente, a gente vê que não era para ter dado mesmo! De
qualquer maneira, ela sempre foi muito cautelosa.”

CHAMADO MISSIONÁRIO

O chamado missionário de Analzira certamente recebeu reforços
decisivos de vários professores que lecionavam na FTBSP naquela
época, mas o maior incentivo veio do dr. Russell Shedd.

1
 Analzira

relembra aqueles dias em que ela começava a ouvir o chamado
de Deus:

Meu chamado foi um pouco tumultuado. Eu sentia, eu tinha
certeza de que Deus queria minha vida em um serviço específico.

Hoje falo sempre para as pessoas: “Vocês estão numa época
maravilhosa. No Brasil todo se fala de missões. Há tantos missionários,
tantos cursos, tanta coisa”. Na minha época não tinha nada. O que
falavam para mim era: “Tá, tá, tá, fique aí quietinha”. Não davam
crédito, não havia quem me aconselhasse.

Quando tudo começou, eu falava ao pastor e a alguns líderes:
“Olha, eu sinto que Deus quer minha vida, e eu não sei ainda como é
isso”. Mas, em vez das pessoas dizerem, “Vem aqui, vou orar com você”,
só atiravam em minha cabeça e diziam: “Imagine, você está louca”.

Não tive apoio. Quando as coisas foram clareando mais e de-
finindo que meu chamado era para fora, aí é que piorou! Ninguém
acreditou em mim, ninguém me levou a sério. As únicas pessoas que
acreditaram em mim foram dois ou três amigos, entre eles o dr. Shedd.

1
 Dr. Shedd é norte-americano, professor de teologia, autor e conferencista,

membro da Missão Batista Conservadora e residente no Brasil desde 1962.
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Nunca me esqueço de quando ele me disse: “Você quer ir para a
África, Analzira? Então começa caminhando para a África”. Eu respon-
di: “Mas como eu vou caminhar para a África?”. Ele disse: “Comece a
caminhar”.

Eu tentava entender o que ele queria dizer com aquilo. Assim
comecei caminhando, crendo que o Senhor ia me abrir as portas, mas
sofri muito.

Analzira terminou o curso de teologia em 1980, ansiosa para
ver o que Deus faria da vida dela dali para a frente. Ela não sabia
como, mas tinha convicção de que a África era seu destino.

Certa vez, numa faculdade, uma intelectual me questionou: “O
que levou você a trocar a miséria do Brasil pela miséria da África?”. Eu
respondi que no Brasil havia muitos líderes, mas eu senti essa dívida
em relação à África antes de ser crente. Tomei esse débito para mim,
de que tinha de fazer algo pelos africanos. Como eu não tinha nada

Analzira fez curso de enfermagem no Brasil, mas, na falta de médicos em Angola, chegou a
fazer pequenas cirurgias. Aqui ela segura um estilhaço tirado de um ferido no Hospital Central
do Huambo. Ela usava luvas de limpeza, porque não havia luvas cirúrgicas.
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para dar, dei-me a mim mesma. Doei a minha vida para qualquer
coisa na África, até mesmo morrer.

Depois da faculdade teológica, Analzira fez dois cursos de
enfermagem. Jamais sonhara que, um dia em Angola, seria “promo-
vida” pelas circunstâncias da guerra à posição de médica, chegando
até a fazer cirurgias de pequeno porte.

O caminho que Deus escolheu para levar Analzira até a África
passava pela Rádio Transmundial e pela Missão Antioquia:

Alguém me disse que tinha um programa para a África na Rádio
Transmundial. Pastor Jonatan dos Santos [da Missão Antioquia] estava
recrutando alguém para produzir o programa. Eu falei: “Pastor, acho
que sou eu a pessoa”. Ele me disse: “Não, Analzira, é um homem,
preciso de um homem. Estamos orando pela pessoa certa”. Respondi:
“Mas pastor, eu amo a África”. Enfim, ele me deu o programa, que se
chamava “Salvação em Jesus”! O programa alcançava vários países
africanos de fala portuguesa, incluindo Angola e Moçambique. Depois
acabei indo para a Missão Antioquia, onde fiz um curso preparatório
de missões. Nessa época a Missão Antioquia estava começando. Ajudei
a organizar a biblioteca. A cozinha servia de sala de aula! As cadeiras
dos alunos ficavam de um lado e a cozinheira ficava do outro lado
preparando a comida! Era só uma cortina que separava a sala.

O CONVITE PARA A ÁFRICA

Foi por meio da Missão Antioquia que em 1983 veio o convite
para Analzira trabalhar na África. Um ex-colega da faculdade teo-
lógica foi para Portugal dar aulas no seminário da Missão Antio-
quia. Nessa época, estudava nessa escola um angolano. Um pastor
angolano, chamado Adelino Chilundulu, escreveu ao jovem aluno,
perguntando se não havia uma enfermeira que pudesse trabalhar
em Angola. O colega se lembrou de Analzira. Ele a apresentou e
logo depois chegou uma carta a Analzira com o convite para ir à
África. Analzira correspondeu-se durante dois anos com o pastor
Adelino, depois ele veio ao Brasil para conhecê-la, na ocasião do
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primeiro Congresso Brasileiro de Evangelização (CBE), em 1983,
em Belo Horizonte.

2

Entretanto, o pastor não conseguia o visto de entrada para
Analzira. Ela não tinha muita paciência para a espera. Quando
recebeu um convite da Missão para o Interior da África (MIAF)
para trabalhar em Moçambique, ela pensou que talvez esse caminho
fosse a vontade de Deus. O convite se deu através da indicação do
dr. Shedd. Analzira iniciou o processo de ingresso na MIAF junto
com o pr. Jarbas Ferreira da Silva. Depois de aprovados, eles teriam
de passar seis meses de treinamento nos Estados Unidos, antes de
seguir para o campo.

Mas Analzira ainda esperava um visto de entrada para Angola,
prometido pelo pr. Adelino. Ela se lembra da angústia que sentia
naqueles dias:

O Senhor chama os obreiros para trabalhar na seara, e eu estava
pronta para trabalhar. Quando a igreja cantava o hino “Onde os
Obreiros”, [Hino 434 do Cantor Cristão], eu ficava revoltada. O hino
diz: “Oh! onde os obreiros pra trabalhar, nos campos tão vastos a
lourejar? Onde os obreiros? Oh! quem quer ir?”. Eu dizia: “Agora eu
estou aqui, mas ninguém quer me mandar!”.

No mês em que chegou a aprovação da MIAF, e dois anos
depois do primeiro convite para Angola, Analzira recebeu um tele-
fonema internacional do pr. Adelino:

“Vem, Analzira, que teu visto está aqui. Não vou te enviar porque
vai atrasar muito. Está no aeroporto esperando a sua chegada.” Escrevi
ao dr. Shedd: “Professor, e agora? Meu visto para Angola chegou”. Ele
respondeu: “Deus te abençoe”. Escrevi à MIAF, explicando a situação.
Também me desejaram a bênção de Deus.

2 
O grande marco desse congresso histórico foi o consenso em torno da missão

integral da igreja. O futuro ministério de Analzira viria a refletir claramente essa visão
ministerial.
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Dr. Shedd observa: “Ela estava muito segura de que devia ir
para o campo. Não era uma pessoa que estava em dúvida. Ela que-
ria ir para Angola”. Analzira acrescenta:

A MIAF foi um capítulo importante em minha vida, porque
mostra que, quando Deus cuida da gente, ele não deixa faltar nada.
Não fui para a Angola por não ter outra coisa. Com a MIAF eu tinha
segurança, eu teria um salário mensal de oitocentos dólares, e seria
enviada por uma missão americana. Mas escolhi ficar sem dinheiro e
missão alguma.

O SUSTENTO DIFÍCIL

Enquanto esperava a ida para Angola, Analzira tinha pedido demis-
são do emprego. Por isso, vendia geléia nas igrejas da zona sul de
São Paulo para se sustentar. Passava dias inteiros decorando pani-
nhos e preparando vidrinhos para acondicionar a geléia.

Alguns amigos da Igreja Batista do Brooklin também contri-
buíram para o sustento de Analzira. Nessa fase inicial, a igreja não
podia adotá-la oficialmente como missionária, porque ela não esta-
va indo para Angola através de uma agência missionária oficial.

Analzira esclarece que sua ida independente para Angola não
foi por falta de vontade dela de ser enviada pela Junta de Missões
Mundiais (JMM) da Convenção Batista Brasileira, nem por restri-
ção dessa entidade. Nessa época, Analzira escreveu várias cartas à
JMM a respeito do assunto, mas essas não chegaram. Por outro
lado, representantes da JMM a procuravam, mas não a encontravam.
Após dois anos desses desencontros quase cinematográficos, Analzira
foi para Angola sozinha, apenas com o apoio de amigos.

A grande lição que ela tira desse episódio é que a obra missio-
nária é de Deus e ele faz as coisas acontecerem ao seu modo e tem-
po. No início, como missionária independente, contava com a
soberania de Deus, e nunca lhe faltou nada. Depois, quando a guerra
civil se agravou e ela precisava do apoio de uma organização bem
estruturada como a JMM, já estava sob os cuidados dessa junta.
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O NOIVADO

Quando fazia o curso preparatório de missões na Missão Antioquia,
Analzira conheceu um rapaz da missão. Ficaram noivos. Ela se
recorda da decisão difícil que enfrentou:

Como a gente não conseguia sustento, ele queria ficar no Brasil
trabalhando, para juntar dinheiro e um dia irmos para África com
nosso dinheiro. Ele me amava. Eu o amava. Quando chegou a hora de
eu ir para a África, ele nem terminou comigo. Ficou tudo em aberto.
“Talvez um dia a gente se encontre.” Durante o primeiro ano em
Angola, minha vocação foi-se confirmando. Depois de doze meses no
campo, voltei e o chamei para conversar (ele sabia que eu estava no
Brasil, mas não me procurou). Falei: “Vamos parar. Cada um fica na
sua”. Eu sabia que estava decidindo ficar sozinha para sempre.
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SEM ANGOLA NÃO HÁ BRASIL

Missões na África, além de ser mandamento de Jesus,
têm como justificativa uma dívida para com Angola,

pela dor causada com a perda de milhões de filhos seus.

ANALZIRA  NASCIMENTO

Angola, o lar de Analzira durante dezessete anos, é um país que
tem muito mais a ver com o Brasil do que imaginamos. A relação
é, ao mesmo tempo, íntima e sombria.

 “Sem Angola não há Brasil”, afirmava o padre Antonio Vieira,
já no século XVII. O historiador contemporâneo Luiz Felipe de
Alencastro escreveu sobre a presença marcante de Angola na história
do nosso país: “No passado e no futuro, fomos e seremos descen-
dentes de angolanos”.1  Outro historiador afirma que Angola “deve
ser vista não apenas como ‘irmã’, mas como ‘pátria-mãe’ (ao lado
de Portugal), uma mãe negra do Brasil, tão ou mais importante
em nossa formação que a metrópole européia”.

2

1 
Luiz Felipe de Alencastro, Veja  (27/11/1996), p. 166.

2 
Solival Menezes, Mamma Angola: sociedade e economia de um país nascente

(São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2000), p. 22.
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O que muitos esquecem é que Angola também se tornou
uma matriz de nossos costumes e de nossa cultura. De Angola
herdamos não apenas gente, mas também hábitos, costumes,
vocabulário, culinária e muito mais. Nossas palavras “moleque” e
“xingar”, por exemplo, vêm do quimbundo, língua materna de
boa parte dos escravos vindos de Angola.

Angola pagou um preço muito alto por esse relacionamento
estreito com o Brasil. Sofreu espoliações, pestes e ocupações por
séculos, como grande parte dos países africanos. Desse modo,
através dessa história comum, Angola tornou-se um dos símbolos
que melhor representa esse legado doloroso.

Para melhor entender o sofrimento do povo angolano, com
o qual Analzira conviveu, precisamos conhecer um pouco da his-
tória de Angola. Analzira chama essa crônica de: Uma História de
Ocupação.

REINOS DIVIDIDOS

Os primeiros povos a morar na região que hoje conhecemos como
Angola eram da etnia banto (o termo significa “pessoas”). Vieram
do norte, onde hoje ficam Nigéria e Camarões. Habilidosos em
agricultura e criação de animais, desenvolveram também novas
técnicas de metalurgia, cerâmica e agricultura. Deixaram vestígios
de arte rupestre ao longo do litoral.

Os bantos construíram vários reinos, cada um com a sua cul-
tura, língua e localização geográfica própria. Justamente esses gru-
pos bantos seriam escravizados em massa no século XVI, quando
os portugueses procuravam mão-de-obra para suas plantações na
América.

Os invasores vindos da Europa criaram um novo traçado
territorial sobre o antigo mapa da África. O Reino do Congo foi
delimitado por três fronteiras: Angola, com dominação portuguesa;
o Zaire, atual República Democrática do Congo; e o próprio
Congo. Esses dois últimos ficaram sob a dominação belga, e
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posteriormente o atual território do Congo ficou sob controle
francês. A colonização portuguesa reuniu cerca de cem grupos
etnolingüísticos debaixo da bandeira angolana, tratando-os como
uma população homogênea. Foi mais um elemento que veio a
nutrir as raízes da guerra civil.

Durante os cinco séculos de colonização de Angola, Portugal
a tratou ou com indiferença, ou hostilidade. Pequenos exércitos
foram organizados para subjugar o interior, acabando com reinos
e civilizações sofisticadas de maneira arbitrária, desfazendo famí-
lias, comunidades e culturas. Até o século XIX, a grande maioria
dos “colonizadores” não deixou Portugal por opção: eram solda-
dos ou criminosos exilados, os “degredados”, que eram enviados
a Angola para cumprirem suas penas, em vez de ficar encarcerados
em Portugal. Em 1881, dos 1 450 europeus que residiam na ca-
pital, Luanda, metade eram criminosos civis ou militares, e só
394 eram civis.

3

O processo de colonização de Angola foi lento e gradual. O
primeiro explorador português a tocar em solo angolano foi Diogo
Cão, em 1483. Ele levou alguns congoleses para Portugal, onde
foram instruídos na fé católica e devolvidos à terra natal. No entan-
to, a coroa portuguesa não estava interessada principalmente na
evangelização do povo africano. Queria explorar o ouro, o marfim,
as peles de lobo-marinho e outros produtos do continente, entre
eles seres humanos. Esse comércio levou Portugal a ser um dos
países mais ricos da Europa da época. Aliás, é provável que Pedro
Álvares Cabral já tenha trazido um escravo angolano em sua famosa
viagem de “descoberta” do Brasil.4

3 
Lawrence Henderson. A igreja em Angola: um rio com várias correntes. (Lisboa,

Editorial Além Mar, 1990), p. 28.
4 
E. Bueno, A viagem do descobrimento: a verdadeira história da expedição de

Cabral (Rio de Janeiro, Objetiva, 1998), p. 89.
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ESCRAVOS DO AÇÚCAR

Apenas trinta anos após a chegada de Cabral às terras tupiniquins,
habitantes das ilhas da Madeira e dos Açores (territórios também
colonizados pelos portugueses) desembarcaram no Brasil com as
primeiras mudas de uma planta que ia transformar a face do Novo
Mundo para sempre: a cana-de-açúcar. O açúcar produzido nos
trópicos naquela época era um artigo de luxo que integrava heranças
e dotes na Europa. Era vendido em grão nas farmácias da Europa,
pois acreditava-se que possuía propriedades medicinais.

Os mares verdes de canaviais impulsionaram a economia do
Brasil no primeiro século da colonização. E os escravos africanos
foram a chave para abrir essa caixa de tesouro. A maioria era da
região do Congo, que incluía a Angola de hoje. Quanto mais escra-
vos chegavam, mais aumentava a produção de açúcar. “Enquanto
em 1558 a Bahia tinha produzido 1200 quilos de açúcar, seis anos
depois a produção brasileira subia para 300 mil quilos, passando a
dominar o mercado mundial.”5

Do outro lado do oceano, a principal atividade econômica
da colônia angolana era o tráfico de escravos dos portos principais
de Luanda e Benguela. As fontes discordam quanto ao número
total de angolanos levados para a escravidão. Jaime Pinsky estima
o número de africanos capturados para ser escravos no Brasil em
8,33 milhões, dos quais a maioria era de Angola. Desse total, Pinsky
calcula que apenas dois milhões sobreviveram aos primeiros quatro
anos de servidão, o que implica um saldo de mais de seis milhões
de mortos!

6

Muitos morriam durante a travessia do Atlântico, que levava
de cinco a sete semanas, vítimas de maus tratos, má alimentação,
superlotação, doenças contagiosas e péssimas condições sanitárias,
pois viajavam nos porões dos navios. No entanto, outros presos

5
 Brasil 500 anos (São Paulo, Editora Nova Cultural, 1999), p. 107.

6
 Jaime Pinsky, Escravidão no Brasil (São Paulo, Contexto, 1988), p. 28.
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morreram antes, durante a dura viagem do interior da África até
a costa.

O Brasil importou tantos escravos africanos que, em 1798,
eles compunham a metade dos 3,2 milhões da população nacional!
Essa situação persistiu até as vésperas da proclamação da República.
Segundo Luiz Felipe de Alencastro, “... o Brasil foi um país negro
e mulato até 1870. E voltará a ser de novo. De fato, a se manterem
as atuais tendências demográficas — queda de taxa de nascimento
entre os brancos e o aumento ou estabilidade de nascimentos entre
os mulatos e negros —, os afro-brasileiros serão mais numerosos
que os brasileiros brancos dentro em breve”.

7

O começo do fim da caça aos escravos africanos veio com as
mudanças que varreram a Europa no século XIX. Tais mudanças
trouxeram uma crise após outra para Portugal, com reflexos em
Angola. Os exércitos de Napoleão invadiram Lisboa em 1807, o
que forçou a retirada da família real para o exílio no Brasil. Em
1820, iniciou-se um conflito entre constitucionalistas e monar-
quistas que durou até 1834. Muitas dessas mudanças tiveram reper-
cussões em Angola, onde culminaram numa rebelião do exército
e um golpe contra o governador da colônia. Embora o tráfico de
escravos tivesse sido oficialmente abolido por Portugal em 1836,
a prática continuou até 1850, quando a poderosa marinha britânica
impôs um fim à época sombria.

Apesar disso, o sofrimento dos angolanos continuava. Uma
proclamação interna de 1858 declarou que a escravatura deveria
cessar na colônia até 1878. Muitos donos de escravos, porém,
burlaram o decreto. Na realidade, as condições da mão-de-obra
escrava dentro de Angola mudaram pouco.

AS PRIMEIRAS MISSÕES EM ANGOLA

No final do século XIX, as potências européias se reuniram em
Berlim para regularizar o processo de divisão da África. Entre as

7 
Luiz Felipe de Alencastro, op. cit .
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decisões tomadas na Conferência de Berlim no final de 1884 e
começo de 1885, uma teve grande importância para o rumo de
missões no continente africano: a garantia de liberdade de cons-
ciência e a tolerância religiosa.

Os primeiros missionários protestantes de Angola chegaram
em 1878, apenas cinco anos após os primeiros obreiros católicos.
Apesar da garantia de liberdade, enfrentaram hostilidades, perse-
guições e acentuada desconfiança. A Igreja Católica, assim como
no Brasil, era a religião oficial do país, e teve uma trajetória carac-
terizada por alianças e privilégios.

No entanto, as igrejas protestantes inglesas, americanas, cana-
denses e portuguesas enviaram muitos missionários a Angola.
Numa clara demonstração da graça de Deus, um desses missio-
nários era um “degredado”, que foi evangelizado um pouco antes
de ser despachado para Angola. Depois de cumprir sua pena,
Manuel Ferreira Pedras retornou a Portugal com o objetivo de
buscar apoio para começar um trabalho batista em Angola. Mesmo
sem conseguir sustento com a Convenção Batista Portuguesa
(CBP), Manuel partiu novamente para Angola em 1929, dessa
vez com sua esposa, Justina. O casal fixou residência em Nova
Lisboa, hoje Huambo, onde Manuel passou a ser “fazedor de ten-
das” como funileiro. Quatro anos depois, a Primeira Igreja Batista
de Nova Lisboa foi organizada. Manuel foi reconhecido como
missionário da CBP, entretanto, sem receber nenhum apoio
financeiro da instituição. A Convenção Batista de Angola (CBA)
organizou-se em 1942.

O governo colonial deu permissão a cada denominação para
desenvolver seu trabalho numa determinada região do país. Os
metodistas, por exemplo, se instalaram ao norte, onde moravam
os quimbundus. Os batistas trabalharam no sul, com os um-
bundus.

8

8
 Lawrence Henderson, op. cit., p. 119.
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Entretanto, a política de repartir Angola entre as missões
protestantes era uma faca de dois gumes. De um lado, as igrejas
cresciam porque havia uma concentração de esforços em grupos
etnolingüísticos distintos. De outro, porém, a estratégia dos portu-
gueses era de “dividir para reinar”. O tribalismo já existente ganhou
também um aspecto religioso, acrescentando mais lenha na
fogueira dos conflitos que surgiriam entre os diferentes movi-
mentos de libertação.

No começo do século XX, os efeitos da revolução industrial
se espalharam pelo mundo, e Lisboa passou a explorar a agricultura
e as riquezas minerais de Angola. A economia baseada na escra-
vatura deixou de ser interessante para os capitalistas, já que os
escravos não são consumidores de produtos industrializados. Com
essa visão, o regime de Antonio Salazar incentivou a imigração de
portugueses para gerenciar fazendas e minas em Angola. Também
promoveu leis trabalhistas que obrigaram os angolanos a trabalhar
para os colonos, e ainda dificultou a participação de angolanos na
administração colonial.

Da mesma forma, não havia muita abertura para os nacionais
no campo religioso. A respeito dessa época, Analzira comenta:

Não tinha seminário, nunca formaram ninguém para pastorear
as igrejas, não havia meio de estudar em Angola. No período colonial
os angolanos não podiam ocupar cargos na igreja. Por isso, quando os
portugueses saíram e entrou o comunismo, a igreja estava despreparada.

LUTA ARMADA ANTICOLONIAL

Nas décadas de 1950 e 1960, quando outras colônias africanas
ganhavam independência dos países europeus, o ditador Salazar
se encontrava na contramão da história. Seguindo uma política
autoritária, ele passou a chamar suas colônias de “Província Ul-
tramar”. Desse clima de repressão surgiram os movimentos guer-
rilheiros de libertação em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
A guerra pela independência havia começado.
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O início oficial da luta armada se deu em 4 de fevereiro de
1961, quando grupos de nacionalistas da capital Luanda invadiram
prisões para libertar prisioneiros políticos. A repressão era tanta
que as notícias do conflito chegaram à imprensa internacional
somente cinco semanas depois, quando grupos de camponeses
revoltados invadiram fazendas no norte de Angola, matando
muitos fazendeiros portugueses.

A primeira reação portuguesa foi impiedosa, matando cerca
de vinte mil angolanos. Ao mesmo tempo, Portugal reforçou a
presença militar em Angola, passando de menos de dez mil homens
para trinta mil até o final de 1961. Em 1966, esse número havia
dobrado. No ano anterior ao da independência, 1974, havia 65
mil soldados portugueses em Angola.

9

A luta anticolonial angolana dividiu-se em três grupos prin-
cipais, que refletiam diferenças étnicas e ideológicas. O Movimento
Popular de Libertação de Angola (MPLA) era predominantemente
da etnia quimbundo. Parte das elites e intelectuais do MPLA tinham
tendências marxistas. A Frente Nacional para a Libertação de Angola
(FNLA) era anticomunista e sustentada pelos Estados Unidos e pelo
ex-Zaire, com suas bases na etnia bacongo, no norte do país. A
União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)
começou com orientação maoísta (seu líder, Jonas Savimbi, recebera
treinamento político e militar na China no começo dos anos 60), e
depois se tornou anticomunista, ganhando o apoio da África do Sul
e dos Estados Unidos. Era composta predominantemente da etnia
umbundo, no centro e no sul do país. Foi nessa região que Analzira
trabalhou durante os dezessete anos que passou em Angola.

É interessante notar que as missões protestantes tiveram papel
importante nos movimentos de independência organizados, pois
estas foram das poucas instituições que investiram na educação da
população africana. O ensino fazia parte da estratégia de evan-
gelização e multiplicação de discípulos. Os três líderes dos prin-

9
 Angola Hoje. Ano 3, no. 12, jan/fev 2004, p . 12.
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cipais movimentos de libertação de Angola foram contemplados
com bolsas de estudo no exterior concedidas ou mediadas por
alguma missão! Antonio Agostinho Neto, do MPLA, ganhou uma
bolsa de estudos da Igreja Metodista para cursar medicina em
Portugual. Jonas Savimbi estudou ciências sociais e políticas em
Lausanne, Suíça, com o apoio da Igreja Evangélica Congregacional.
Holden Roberto, líder da FNLA, cresceu e estudou em Leopold-
ville, no Congo, com o apoio dos batistas.

LISBOA EM CRISE

Um acontecimento de grande importância histórica em Portugal
veio determinar a mudança de rumo da luta angolana pela liber-
tação: a Revolução dos Cravos. Em abril de 1974, num golpe de
estado pacífico, caiu o regime que governara Portugal durante quase
48 anos. O povo foi para as ruas saudar os golpistas com cravos
vermelhos nas mãos. Portugal vivia uma crise financeira, com gastos
exorbitantes para manter suas tropas em Guiné, Moçambique e
Angola. Os combates foram diminuindo até que, seis meses depois,
os três movimentos de independência assinaram um cessar-fogo
com o governo português.

Lisboa tentou tecer um acordo entre as partes para um go-
verno de transição, sem sucesso. Os três movimentos, que antes
lutavam contra um inimigo comum para a libertação de Angola,
agora se tornaram rivais para conseguir o controle da nação. O
tribalismo, o regionalismo e o racismo imperavam em meio a uma
corrida desenfreada por armamentos.

O fracasso das negociações precipitou o êxodo de quatro-
centos mil portugueses. Estes saíram de Angola de forma total-
mente descontrolada. Conforme a fúria dos nacionais, às vezes
escapavam apenas com a roupa do corpo. Missionários vieram a
ocupar as casas daqueles que fugiram, preservando-lhes os per-
tences. Era como se esperasse que os exilados voltassem a qualquer
hora. Nas visitas que Analzira fez dez anos depois da independência,
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encontrava intactos os móveis, roupas, sapatos, louças e outros
objetos que usavam. Uma vez, ela viu uma escova de cabelo deixada
sobre a penteadeira. Ela comenta:

Quando você pega aquela escova com os cabelos de alguém que
partiu de repente, tem a impressão de que o tempo parou ou de que o
espírito daquela pessoa ainda vaga pela casa. Parece a cena de um filme
que foi congelada, e os personagens sumiram, mas a cena permanece
intacta, como que a esperar a volta dos atores.

O MPLA estava numa posição de vantagem com relação aos
outros grupos, pois Luanda, a capital, era o seu bastião. Consolidou
seu controle com o apoio de milhares de soldados cubanos e a
ajuda logística e financeira da União Soviética. Enquanto isso, a
UNITA mobilizava cada vez mais umbundus no sul de Angola.

INDEPENDÊNCIA A QUALQUER CUSTO

Sem mais o que fazer, Portugal saiu formalmente de Angola em
11 de novembro de 1975. Agostinho Neto, líder do MPLA, foi
proclamado presidente da República Popular de Angola. O Brasil
foi o primeiro país a reconhecer o novo Estado independente.
Angola estava livre, mas o sofrimento do povo continuaria. A eco-
nomia angolana entrou em colapso.

Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, Analzira estava
fazendo as provas finais do primeiro ano do curso de teologia na
Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Deus a estava preparando
para enfrentar um conflito sangrento entre as facções, conflito
que se arrastaria por quase quarenta anos. Uma amiga se lembra
de uma frase de Analzira daquela época, dita enquanto caminhavam
juntas até o ponto de ônibus. Com toda a convicção, ela disse:
“Eu vou para a África”.

Analzira nos ajuda a entender um pouco dessa complica-
díssima guerra civil:

No fundo, o motivo da guerra era tribal, mas [os angolanos]
nunca admitiram. Existem dezenas de etnias identificadas em Angola.
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No norte estão os quicongos e os quimbondos. No sul estão os
umbundos, a maior tribo de Angola. E o Savimbi [líder da UNITA]
nasceu nessa região, perto do Huambo. Savimbi dizia: “Huambo é
meu, é minha capital... umbundos, vamos nos unir contra eles [as
tribos do norte]”. Então havia muita rixa norte-sul.

Segundo dr. Carlos M.H. Serrano, diretor do Centro de
Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, que nasceu em
Angola, até hoje é comum uma pessoa do norte de Angola, ao
xingar uma pessoa do sul, dizer: “Cala a boca, você já foi meu
escravo!”. Ele fala de uma realidade de quatrocentos anos atrás
que continua viva na memória coletiva do povo.

Para complicar ainda mais a situação, as grandes potências
estavam preocupadas em demarcar esferas de influência na África,
fazendo com que Angola se tornasse mais uma peça no jogo da
Guerra Fria. Para consolidar seu poder, o governo do MPLA pediu
ajuda militar de Cuba, que por sua vez estava alinhada com a
União Soviética. A resposta da UNITA foi buscar ajuda nos Estados
Unidos, que não queriam que um governo de linha marxista-
leninista assumisse a liderança de um país da África Austral. Jonas
Savimbi tinha também a colaboração do exército e de mercenários
sul-africanos. Como na maioria das guerras, o que estava em ques-
tão não eram tanto ideologias, mas interesses econômicos, intole-
rância política e luta pelo poder.

Portanto, a tão sonhada independência não trouxe a paz para
Angola. A UNITA de Savimbi, depois de ficar de fora do novo
governo angolano, retirou-se das cidades e estabeleceu seu domínio
nos campos do sudeste do país. Com táticas de guerrilha, procurava
sistematicamente desestabilizar o governo com ataques, saques e
emboscadas.

FOGO CRUZADO

O povo angolano ficou literalmente debaixo de fogo cruzado. Nesse
contexto, Analzira ouviu histórias inacreditáveis de pessoas que
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viviam em aldeias da Província do Huambo. Elas contaram que
durante a noite poderia aparecer a tropa da UNITA e castigá-las
porque “colaboravam com o MPLA”. No dia seguinte, os soldados
do governo batiam-lhes porque “tinham passado informações para
a UNITA”!

Nos anos seguintes à independência, uma das tarefas prio-
ritárias do MPLA era a recuperação da economia angolana. Embora
fosse um país rico em recursos naturais e agrícolas, a produção de
café, açúcar, minério de ferro e diamantes declinou assusta-
doramente com o êxodo dos portugueses. Essa situação era decor-
rente da política portuguesa de não colocar angolanos em lugares
de responsabilidade. Em geral, eles não tinham acesso à educação.
A economia angolana tornou-se quase totalmente dependente do
petróleo, cuja venda chegou a 90% do valor total das exportações
angolanas na década de 1980.

A maioria do povo angolano, porém, não recebia nenhum
benefício desse comércio. Para financiar a luta contra a UNITA, o
governo gastava mais de 40% de seu orçamento em material bélico.
Sobrava muito pouco para investir nas áreas de educação, indústria
e cidadania.

Se o petróleo mantinha o exército do governo, eram os dia-
mantes que moviam as tropas de Savimbi. Um relatório da ONU
dizia que, em apenas dez anos, a UNITA vendeu quatro bilhões de
dólares em diamantes no mercado mundial para financiar a guerrilha.

A situação chegou a tal ponto que um analista político definiu
Angola como “uma terra amaldiçoada por sua riqueza”. Outro
comentou que “o petróleo e os diamantes são as colunas gêmeas da
riqueza angolana, como também o motivo de sua pobreza”. Muitos
angolanos também acham que os conflitos gerados pelos recursos
minerais são responsáveis pelo declínio e a desgraça de seu povo.10

10 
Tony Hodges. Angola from Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism

(Indiana University Press, 2001), p. 2.
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Ao mesmo tempo, o kwanza, a moeda de Angola, sofreu uma
desvalorização alucinante. Faltavam produtos nas lojas e super-
mercados. A economia ficou estagnada; não se produziam nem se
importavam produtos. A produção industrial e a agrícola sofriam.
Não era possível plantar devido à guerra e ao solo minado.

Já que o dinheiro não comprava quase nada, o povo sobrevivia
à base da troca. Analzira relembra: “Em Angola, eu trocava deso-
dorante por comida!”. Essa troca acontecia nas “praças” de comér-
cio que surgiam espontaneamente. Era um mercado paralelo em
que as pessoas vendiam e trocavam de tudo, desde móveis até
uísque, carne fresca, roupas e outros itens de primeira necessidade.
A necessidade de sobreviver em meio à guerra criou o que Analzira
define como “cultura do provisório”, uma fragmentação da própria
cultura angolana.

Analzira entrou nesse cenário desesperançoso quando desem-
barcou pela primeira vez em Angola em novembro de 1985. Du-
rante seus primeiros anos de trabalho missionário, a situação do
país, embora precária, era relativamente estável. Nas palavras dela:

Nesses primeiros anos tinha guerra, mas era só à noite. A guerrilha
vinha atacar a cidade à noite, só alvos militares. Fora da cidade ninguém
andava, porque havia combates constantes no campo e a guerrilha
dominava.

FOME E DESTRUIÇÃO

Com a guerra no campo, o povo migrou em massa para a segurança
relativa das cidades. Mas as áreas urbanas não conseguiam absorver
tanta gente. Faltavam serviços básicos, como atendimento médico
e educação. Não havia moradia suficiente, nem empregos. Sem
agricultores nos campos, havia escassez de alimentos. A mãe Angola,
que antes exportava alimentos, tornou-se dependente de ajuda
humanitária estrangeira para que seus filhos não morressem de fome.

A fome, porém, não era o único instrumento de destruição
em Angola. A morte se escondia nos campos, vilarejos e nas estradas
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na forma de minas terrestres, capazes de matar ou mutilar o desa-
visado. As minas são uma espécie de lombada explosiva. Diferente
das lombadas de trânsito, são ocultas, colocadas alguns centímetros
abaixo da superfície do solo com o objetivo de impedir o avanço
do exército inimigo. São acionadas pelo peso do corpo em contato
com o local minado. No auge da guerra, estimava-se que havia
uma mina para cada angolano: entre 15 e 20 milhões de bombas à
espera de um passo infeliz. Com isso, Angola ganhou o título de
país mais minado do mundo.

As minas invadiram o território angolano em pelo menos
quatro etapas. Primeiro, as forças de libertação, representadas pela
FNLA, o MPLA e a UNITA, começaram a colocá-las para impedir
os movimentos das tropas do governo colonial. O legendário
Ernesto “Che” Guevara esteve nas matas angolanas em 1961, trei-
nando os guerrilheiros nas táticas de uso das minas. Segundo,
depois da independência, as tropas cubanas e da União Soviética
(atual Rússia) colocaram mais minas contra a UNITA. Terceiro, o
próprio governo do MPLA fez uso das minas contra os chamados
“rebeldes”. Finalmente, a UNITA e os mercenários estrangeiros
que entraram em Angola pela África do Sul também lançaram
mão dessa arma oculta.

Os resultados desastrosos dessa semeadura indiscriminada de
explosivos são evidentes até hoje. Embora as minas fossem coloca-
das com fins militares, a maioria das vítimas eram civis, prin-
cipalmente camponeses. No auge da guerra, duzentas pessoas
ingressavam a cada semana nos poucos hospitais de Angola. A
maioria tinha as pernas esmigalhadas pelo explosivo. Muitas
outras morriam antes de serem socorridas. Havia mais de setenta
mil mutilados. A princesa Diana chegou a visitar Angola em
1997, o ano em que morreu, para ajudar na campanha da Cruz
Vermelha contra as minas terrestres. Ela conseguiu chamar a
atenção do mundo para uma praga que os angolanos já co-
nheciam de perto.
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ESPERANÇAS DE PAZ

Três anos depois da chegada de Analzira, em novembro de 1988,
despontava um fio de esperança. O desgaste dos dois lados com as
crescentes ações militares deu início a um processo de inevitáveis
conversações de paz. Houve um acordo entre Angola, Cuba e África
do Sul que iniciou a retirada das tropas cubanas, um contingente
de cinqüenta mil homens. As forças sul-africanas também deixaram
Angola, juntamente com a ajuda financeira de seu país à UNITA.

No ano seguinte, em 22 de junho, aconteceu uma reunião
histórica no país vizinho, Zaire. Nessa ocasião, José Eduardo dos
Santos, presidente de Angola, apertou a mão de Jonas Savimbi,
líder do movimento guerrilheiro UNITA. Os dois lados expres-
saram desejo de implementar o cessar-fogo e ao mesmo tempo
começariam um processo de reconciliação nacional e negociações
diretas. Porém, a exemplo de tantos outros episódios na história
angolana, não demorou muito para que a decepção chegasse. Dois
meses depois, a UNITA declarou fim ao cessar-fogo, e o conflito
se arrastava novamente.

Em meio a esse retrocesso, as facções assinaram um tratado
de paz em 1991. Apesar das violações do tratado, realizaram-se
eleições multipartidárias em 1992, sob a supervisão de forças de
paz da ONU. Venceu o MPLA. Com acusações de fraude, Jonas
Savimbi rejeitou o resultado e a guerra civil foi retomada, devas-
tando o país novamente e provocando fome em larga escala. Mi-
lhares de estrangeiros fugiram. Analzira ficou e encontrou-se
encurralada com os irmãos angolanos pelos ataques que se alas-
travam, agora dentro das cidades. Ela vivenciou de perto a queda
das bombas na cidade do Huambo, o epicentro do conflito.

A batalha decorrente das eleições, deflagrada nos primeiros
meses de 1993 e conhecida pelos angolanos como “a guerra dos
55 dias”, é narrada por Analzira no primeiro capítulo deste livro.
Em novembro de 1994, a UNITA e o governo angolano assinaram
o Protocolo de Lusaka, na capital de Zâmbia. Forças de paz da
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ONU vieram novamente para acompanhar o processo. Mas em
dezembro de 1998, o conflito armado recomeçou.

BALANÇO PAVOROSO

Em 1999, Angola foi declarada o pior lugar do mundo para uma
criança viver. O país ganhou esse “prêmio” num relatório da
UNICEF, fundo das Nações Unidas para a infância, por ter os piores
índices de mortalidade entre menores de cinco anos e as mais altas
porcentagens de crianças com peso abaixo do normal e fora da escola.

O desfecho da crise armada em Angola sofreu influência de
acontecimentos internacionais. O principal fator foi o fim da
Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, marcado
principalmente pela queda do muro de Berlim em 1990. A con-
seqüência dessas mudanças na ordem política mundial refletiu-se
na perda do interesse das duas potências pela guerra de Angola.
Por efeito dominó, o governo do MPLA começou a recuar em
suas estratégias militares, promovendo a retirada gradual das tropas
cubanas e soviéticas. A UNITA se viu totalmente enfraquecida
diante da retirada do apoio que vinha recebendo da África do Sul,
com o início do processo democrático e a eleição de Nelson Man-
dela para presidente. Sobretudo, entrou em processo de desmonte
com o fim do apoio dos Estados Unidos.

Foi um fato interno, porém, que levou o governo de Angola
e a UNITA a assinarem seu último e definitivo acordo de paz: o
assassinato de Jonas Savimbi em 22 de fevereiro de 2002. O tratado
sonhado saiu seis semanas depois. A guerra acabou. A nação ango-
lana finalmente estava livre após anos debaixo de guerras, ocupações
e interferências.

Os conflitos de 39 anos deixaram um balanço pavoroso: mais
de um milhão de mortos, quatro milhões de refugiados internos,
150 mil órfãos e 100 mil mutilados. Dois em cada três angolanos
nunca conheceram a paz. Um em cada seis não sabe ler, nem
escrever. Em 2003, apenas cinco mil estavam na universidade.
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11
 Dados da série de reportagens “Tempo de Paz”, Américo Figueiroa e Marco

Uchôa, Jornal da Globo, abril 2003.

Angola, agora com 13 milhões de habitantes, é do tamanho
do Estado do Pará. Antes da guerra, era auto-suficiente. Hoje, im-
porta quase tudo. O desemprego ou o subemprego atinge 40% da
população.

11

Com a paz, a reconstrução de um país cansado de guerra
pôde começar. Alguns ministérios desenvolvidos por Analzira em
conjunto com as igrejas angolanas estão contribuindo para esse
progresso. Para ela, missões na África, além de ser mandamento
de Jesus, têm como justificativa “uma dívida para com Angola,
pela dor causada com a perda de milhões de filhos seus.” O povo
brasileiro deve assumir um compromisso de solidariedade, não só
com os angolanos, mas com todos os países lusófonos da África,
já que falamos a mesma língua.
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O SEMINÁRIO DO HUAMBO:
MEU FILHO, MEU MARIDO,

MEU AMOR

Temos-te como angolana...

PAST OR MATEUS CHAVES,
DIRETOR DO SEMINÁRIO TEOLÓGICO

BATISTA DO HUAMBO, EM MENSAGEM DE

DESPEDIDA DE ANALZIRA ,
 4 DE AGOSTO DE 2002

Quando Analzira chegou a Angola em novembro de 1985, havia
poucos líderes batistas formados. No período colonial, os negros
não tinham acesso ao segundo grau de escolaridade. Eram proi-
bidos de ocupar cargos de direção nas empresas e associações. As
missões enfatizavam o trabalho evangelístico, sem se preocupar
muito com a formação de obreiros.

Com a independência de Angola em 1975, e a conseqüente
saída dos missionários estrangeiros, a igreja foi surpreendida com
um novo momento político para o qual não estava preparada. A
liderança angolana batista percebeu que, sem a educação teológica,
a igreja estava destinada a morrer.

Motivada a mudar esse quadro, Analzira logo comprou a idéia
de implantar um seminário teológico na cidade do Huambo. In-
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vestiu boa parte de seu ministério na criação dessa escola, sempre
com o objetivo final de “fazer desta nação um celeiro de missio-
nários tanto para Angola como para além fronteiras”.

FOGO AMIGO

Por incrível que pareça, nem todos da liderança batista angolana
se entusiasmaram com a idéia de um seminário teológico no
Huambo. Ao começar suas atividades em 1986, com cinco alunos
e três professores de tempo integral, o seminário não foi reco-
nhecido como instituição batista. A própria Convenção Batista
de Angola (CBA) não aceitava a idéia de um seminário no Huam-
bo, pois para a liderança, a escola “oficial” ficava na capital, Luanda,
e não havia necessidade de mais uma.

Analzira se lembra da perseguição política por conta de seu
envolvimento com o seminário. Numa reunião da CBA, houve
discussão de mais de uma hora só para decidir se ela podia fazer uso
da palavra. Na época, Analzira ainda era missionária independente,
fato que gerou o seguinte comentário da parte de alguns líderes
angolanos: “Analzira entrou [em Angola] pela porta dos fundos”.

Entretanto, em meio à oposição, o trabalho crescia e Deus
abençoava. Analzira recorda:

Os primeiros cinco alunos ficaram próximos de mim, viam minha
vida, me acompanhavam. Às vezes, eu chorava. E o seminário foi
crescendo e ficou muito respeitado, até que, numa convenção em 1990,
depois de várias discussões, foi reconhecido oficialmente pela Con-
venção Batista de Angola. Tínhamos mais de trinta alunos quando o
seminário foi reconhecido; já tínhamos formado pessoas e a obra estava
crescendo.

Desde o início, o seminário sempre caminhou para a auto-
sustentabilidade. Analzira organizou uma cantina no local com a
mobilização de todas as sociedades femininas das igrejas batistas
do Huambo. Em vinte dias, entraram recursos suficientes para
pagar os salários de três trabalhadores do escritório e ainda comprar
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uma estante para a biblioteca. Foi um alívio significativo para Anal-
zira, já que ela estava cuidando sozinha de todo o trabalho admi-
nistrativo do seminário.

Outro desafio era recuperar a mobília dos missionários, que
tinha sido levada em saques quando eles saíram às pressas em 1975,
na ocasião da independência de Angola.

As pessoas me diziam que algumas mesas ficaram na casa do
fulano, os armários na casa de sicrano, e aos poucos começamos a
recuperar o patrimônio. Eram peças boas que os americanos deixaram
e que fazem parte do seminário até hoje.

LIVROS NA BAGAGEM

A biblioteca crescia junto com o seminário. Sempre que possível,
Analzira vinha ao Brasil e depois voltava com livros para a biblioteca:

A cada viagem que fazia para o Brasil, eu voltava carregada. O
limite de bagagem era de vinte quilos, mas todo ano havia histórias de
milagres que aconteceram no aeroporto. Sem pagar a mais, todo ano
eu passava com setecentos quilos, boa parte dos quais eram livros teo-
lógicos e Bíblias!

Uma carta à VARIG, em maio de 1998, com o cabeçalho
“EXCESSO DE BAGAGEM”, serve de exemplo. Escrevia o pr.
Jorge Schütz Dias, na época Coordenador de Projetos Estratégicos
no Sul da África, da Junta de Missões Mundiais (JMM) da Con-
venção Batista Brasileira:

Servimo-nos da presente para solicitar-lhes a liberação do
excesso de bagagem que acompanhará a missionária-enfermeira
Analzira Pereira Nascimento, vôo 828, em 13 de maio, trecho
São Paulo – Joanesburgo.

A referida irmã estará voltando a Angola, onde tem
dedicado a vida ao longo dos últimos doze anos. De tempos em
tempos ela retorna ao Brasil, onde reúne donativos entre as igrejas
batistas e retorna ao seu campo de trabalho. Até bem pouco
tempo nos valíamos do apoio de órgãos da ONU, que man-
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tinham pessoal em Angola e nos facilitavam o trânsito de dona-
tivos, mas agora, encerrada a implantação do Protocolo de Lusaka,
que pôs fim à guerra civil de 30 anos, e com a remoção do pessoal,
nossa estrutura de apoio foi desmontada.

Destarte, solicitamos aos senhores a liberação de 15 (quinze)
volumes com até 30 quilos cada. (grifo do original)

Nessa época, a biblioteca já contava com 5 800 volumes e
mil audiovisuais. São mapas, histórias infantis, periódicos, cori-
nhos, fantoches e outros recursos ilustrados que podem ser empres-
tados para as igrejas locais. Hoje a biblioteca oferece mais de nove
mil volumes aos alunos.

FALTAVA QUASE TUDO

No começo, faltavam professores qualificados para o seminário.
Desde o início, o seminário segue um sistema de módulos. É
uma adaptação à realidade angolana e possibilita a existência de
um corpo docente flutuante. Numa carta de maio de 1991, Anal-
zira escreveu que, em dez meses, lecionou oito módulos de qua-
renta horas cada: “Tem sido muito desgastante considerando que
somos somente três professores de tempo integral, dois pastores
angolanos e eu”. Isso sem contar as atividades administrativas, a
organização da biblioteca e a participação da Junta de Educação
Teológica.

Além da escassez de professores, faltava quase tudo para o
seminário. No dia em que Analzira completou cinco anos de tra-
balho em Angola, ela escreveu:

Em todo o país, Huambo é uma das regiões mais assoladas pela
guerra, e muitas carências nos sobrevêm como conseqüência desta
situação. Penso no potencial que temos no Brasil, e aqui nem papel
temos para comprar. Muitos vocacionados não podem estudar por
falta de condições mínimas!
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Analzira conta a história de Avelina, uma aluna muito pobre:

Avelina anda nove quilômetros para vir às aulas. Ela havia parado
de freqüentar as aulas porque não tinha sapatos. Agora que lhe damos,
ela vem descalça e põe o sapato quando está perto da escola. É muito
consagrada. As organizações internacionais distribuem comida, e ela
trouxe o dízimo de tudo que ganhou (fubá, feijão, óleo) para o seminário.

Enquanto alguns alunos caminhavam quilômetros para assistir
às aulas, outros copiavam os livros à mão, pois não havia livros
para comprar, nem que tivessem recursos para isso. Máquina copia-
dora, nem pensar.

Dos poucos que conseguiram estudar e terminar o curso, Deus
levantou líderes notáveis que aprenderam a pastorear em condições
dificílimas. Um deles é Abraão Jorge, pai de nove filhos, que fez o
curso de Teologia e foi ordenado ao ministério pastoral. No segun-
do semestre de 1999, o pastor Abraão liderava duas igrejas, uma
congregação e um ponto de pregação.

Uma dessas igrejas, a Igreja Batista Monte das Oliveiras do
Huambo, foi organizada em 1994 com 36 membros, segundo as
palavras de pastor Abraão, “num clima de terror”. Cinco anos depois,
com uma igreja de 60 membros, ele escreveu a Analzira para dizer
que a igreja não tinha meios com que sustentar seu pastor, “nem
para duas refeições por mês”. Ele explicou que, em conseqüência da
guerra, apenas dois ou três membros estavam com emprego.

A outra igreja que estava sob os cuidados de pastor Abraão
era mais antiga, mas nem por isso tinha mais recursos. Não conse-
guia sustentar o pastor, “nem ajudar outros obreiros”. Em 1999,
essa igreja tinha recebido “muitos irmãos desalojados, vindos de
Apur e Lomanda, e não tinha como ajudá-los”.

No meio dessa situação desalentadora, pastor Abraão escreveu
a respeito de Analzira: “Agradeço a Deus pela sua serva a irmã
missionária Analzira, porque através dela tenho permanecido firme,
corajoso, assim como a família: estamos encorajados em tudo. O
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que seria de mim se a irmã não olhasse para o meu ministério,
desde a formação teológica no Seminário?”.

Diante de manifestações como essas, não havia como ignorar
o crescimento saudável do seminário. Portanto, a liderança ango-
lana procurou a JMM para regularizar tudo e aceitar Analzira como
missionária oficial.

1
 O seminário foi aceito pela CBA em 1989,

com a nomeação do pastor angolano Mateus Justino Chaves como
diretor e Analzira como deã acadêmica. Analzira foi efetivada como
missionária da JMM em agosto de 1991.

Vejo a soberania de Deus em tudo isso, como ele trabalha.
Quando a Junta entrou na história, logo em seguida o comunismo
caiu, em 1991. Assim eu não teria como me sustentar, pois deixei de
receber os cartões de comida cedidos pelo governo, perdi todos os
privilégios. Quando entrou a democracia, o dinheiro começou a ser
valorizado, porque o governo tinha de dolarizar a economia do país. A
Junta entrou na hora certa para me sustentar.

Através dos anos, vários pastores brasileiros dedicaram tempo
ao seminário do Huambo. Itamir Neves de Souza, de São Paulo,
se destacou: além de ministrar aulas, ele também ajudou na elabo-
ração da grade curricular.

FRUTOS A LONGO PRAZO

Nos primeiros relatórios que fazia para a JMM, Analzira se mostrava
meio desconfortável ao dizer que estava investindo na construção
de um seminário teológico para formação de lideranças nacionais,
já que essa atividade fugia do perfil de missionária/evangelista.
Era a expectativa de qualquer agência missionária da época que os
missionários produzissem relatórios com grandes números de
convertidos angolanos. Todavia, Analzira explicou que o trabalho
de discipulado dos crentes e o treinamento de líderes pelo seminário

1
 Havia uma resolução da Convenção Batista de Angola, que não permitia aceitar

nenhum missionário brasileiro que não fosse da Junta de Missões Mundiais.
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Alunos do seminário do Huambo fizeram um charge para agradecer o apoio da
Primeira Igreja Batista de Atibaia para a construção do refeitório.
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era “um investimento cujos frutos só aparecerão a médio e longo
prazo”. Continuou:

A primeira fase já conclui com sucesso, que foi lançar as bases.
O seminário está organizado e com certa estrutura para avançar e
crescer muito. Já temos alunos exercendo um frutífero ministério à
frente das igrejas.

Os seminaristas reconheceram o trabalho de Analzira. Isso ficou
evidente numa carta que escreveram à Igreja Batista de Atibaia, SP,
para agradecer pela ajuda na construção do refeitório da escola: “Orai
por nós, por Angola, pela paz tão almejada. Não se esqueçam de
orar também pela missionária Analzira, pois tem sido duro o seu
dia-a-dia aqui em Angola”. A igreja de Atibaia também se responsa-
bilizou durante um bom tempo pelas refeições dos alunos.

FÁBRICA DE SABÃO

No começo, o seminário realizava suas atividades nas dependências
da Primeira Igreja Batista do Huambo. Com o aumento do número
de alunos veio o problema de espaço físico. Analzira e outros come-
çaram a orar por novas instalações. No diário, ela escreveu: “Esta-
mos superapertados”.

A questão de uma nova sede suscitou muita contenda entre
os líderes angolanos batistas. Alguns alegavam que a escola era “o
seminário do pastor Adelino”, o idealizador do projeto. Outros
diziam que não havia necessidade de um seminário no Huambo,
se já existia um em Luanda. Completamente frustrada, Analzira
escreveu à JMM para dizer que estava se retirando do projeto da
nova sede, por causa das discussões intermináveis.

A saída do impasse veio em forma de oferta. Um deputado
federal brasileiro, Henoch Vieira, ouviu uma apresentação de Anal-
zira sobre o seminário e doou três mil dólares para a aquisição de
uma nova sede.
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Analzira, com ajuda da Associação de Igrejas Batistas do
Huambo, já estava de olho numa antiga fábrica de sabão no centro
da cidade, abandonada pelos portugueses desde a independência
de Angola em 1975. O prédio precisava de uma reforma extensa,
mas a oferta cobria exatamente o valor do imóvel.

Pastor Waldemiro Tymchak, diretor da JMM, conheceu a
fábrica pessoalmente numa visita ao campo angolano. Ele se lembra
da sensação de “missão impossível” que teve naquele momento:

Uma antiga fábrica de sabão se tornou sede do Seminário Teológico Batista do
Huambo. Quando viu os resultados da reforma feita sob a supervisão de
Analzira, em que caldeiras que pesavam toneladas foram removidas, o pr.
Waldemiro Tymchak comentou que ela “conseguiu coisa que até Deus duvida”.
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Quando cheguei a Huambo, Analzira me mostrou um
prédio que era uma coisa terrível, não se via nada. Tinha sido
uma fábrica de sabão, havia tonéis enormes, era tudo escuro, só
havia paredes levantadas e pilastras, mas nada que atraísse, nada
que mostrasse alguma coisa de bom ali. Para mim aquilo era um
monturo de tijolos e tudo feio, e eu disse: “Mas Analzira, como
é que daí vai sair alguma coisa que dignifique o evangelho?”.

A retirada de maquinária antiga e de lixo em geral durou
vários anos, por causa dos conflitos armados no Huambo. Para
fazer o trabalho pesado, Analzira requisitou guindastes, jipes e
equipamento do Exército Brasileiro, que estava em Angola em
missão de paz da ONU. Só os tambores pesavam toneladas. Em
sua visita ao local, o pastor Waldemiro ia ao banheiro chorar por
ver Analzira, tão magrinha e frágil, tocando aquelas obras e vivendo
no meio de toda aquela destruição:

Ouvi aquele barulho, aquelas máquinas, tratores com
guinchos puxando aqueles tanques todos. Eu disse: “Barbaridade,
mas como é que pode!”, mas aos poucos Analzira foi admi-
nistrando. Na inauguração não pude estar lá. Mas quando voltei
e vi o prédio com aquelas salas amplas, biblioteca, sala dos pro-
fessores, cozinha, salas dos alunos, a capela, tudo muito digno.
Como é que a irmã conseguiu, nessa terra onde não existe nada,
fazer uma obra desse porte?

A população do Huambo se surpreendeu com o projeto do
seminário. As pessoas achavam que os “crentes” não tinham di-
nheiro, nem estrutura para tal trabalho. Hoje o seminário é auto-
sustentável e uma referência em Angola, como símbolo da
reconstrução pós-guerra. O próprio governo leva visitantes estran-
geiros ao seminário para conhecer o progresso na cidade do Huam-
bo. Pastor Waldemiro resumiu:

Analzira sabe fazer coisas simples e muito bem feitas. Dei
graças a Deus porque ela transformou uma fábrica de sabão numa
instituição modelar, que hoje é o seminário referencial da deno-
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minação. E quando penso que foi uma moça que administrou
tudo, num país em guerra, miserável, onde até o saco de cimento
era um problema! Ela conseguiu coisa que até Deus duvida.

Mais que instalações físicas vistosas, Deus deu os frutos que
Analzira tanto pedia. Em julho de 1997, ela escreveu à JMM para
dizer que já havia alunos formados no seminário espalhados em
áreas distantes de Angola. Acrescentou:

Semana passada, um aluno finalista se apresentou para ser
missionário na Janela 10/40 na África. Ele pede orações. Não sabe ao
certo onde, mas quer ir para o Norte da África. Será o primeiro missio-
nário angolano de Missões Mundiais. Sei que Deus está falando a
outros. Tenho certeza de que daqui do Seminário sairão outros missio-
nários transculturais.

BUNKER BATISTA

Com a retirada das caldeiras, ficaram vários grandes buracos no
chão. Quando os conflitos no Huambo aumentaram, a ONU es-
colheu o lugar como bunker.

2
 Seria um dos lugares de refúgio para

estrangeiros no Huambo, caso fosse necessário retirá-los às pressas
da cidade. Ao fazer uma visita ao local, o coordenador de segurança
da ONU disse: “Este é de primeira!”.

DEBAIXO DE TIROTEIO

Quando os combates intensificaram em 1992 e 1993, Analzira se
preocupava constantemente com a possibilidade das instalações
do seminário serem atingidas por bombas. Apesar dessa preo-
cupação, escreveu:

Meu consolo é saber que os homens podem destruir os prédios,
mas as vidas que formamos ficarão.

2
 Abrigo para bombardeios.
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Na Guerra dos 55 Dias, os combates vieram para a cidade do
Huambo. Depois de dias de bombardeio, à primeira oportunidade
que se apresentou, Analzira correu para ver se havia sobrado alguma
coisa do seminário. Escreveu no diário:

4/3/93. Fomos ao Seminário tentar recuperar a biblioteca. Outra
bomba caiu na biblioteca. Retiramos todos os livros e estantes que
estavam expostos e colocamos na casa missionária em segurança. Só
Deus que nos guardou. Eram muitos os tiros! Voltamos com o mesmo
caminhão de uma companhia portuguesa debaixo de grande tiroteio.
Nada desapareceu do Seminário, glórias a Deus!

Estamos limpando os livros. Havia muito lixo de bomba e os
transportamos debaixo de fogo. Há muito trabalho.

Durante vários anos, a biblioteca do seminário batista era a
única da cidade do Huambo! A municipal fora destruída pelos
ataques, bem como a das duas faculdades.

Em meio ao caos da guerra, boas notícias para o seminário.
Analzira escreveu:

27/4/93. O Seminário ganhou algumas estantes de um senhor.
Ele é marido de uma senhora que tem ajudado no hospital. Eles vão
embora, e antes que terminem de saquear a loja dele, ele deu as estantes,
e amanhã vai montar no Seminário. Eu comentei com alguém: “Com
esta guerra, o Seminário foi um dos únicos que só ganhou (a maioria
perdeu): ganhamos casa nova, livros, estantes, etc.” Deus cuida da sua
obra.

Na busca de alternativas para auto-sustentabilidade do semi-
nário, foi comprado um terreno para plantação de hortaliças. Mon-
tou-se uma lanchonete no seminário em parceria com a Primeira
Igreja Batista do Huambo.

Em agosto de 2000, a CBA declarou o Seminário Teológico
Batista do Huambo como seu Centro de Formação Teológica para
o Curso de Bacharel em Teologia. As outras escolas de Luanda,
Lobito e Uíge foram denominadas Institutos Teológicos.
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A fábrica de sabão antes e depois da reforma que a tornou sede do Seminário
Teológico Batista do Huambo.
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O seminário marcou profundamente a vida de Analzira. Quan-
do ela deixou Angola em 2002, disse a respeito da escola: “Sinto
que deixei para trás o meu filho, o meu marido, o meu amor; ele foi
algo muito precioso para mim”. Para Analzira, a formação de líderes
compensava toda a luta que vivia em Angola.

Ao mesmo tempo, Analzira marcou profundamente a vida
das pessoas ligadas ao seminário. Em sua mensagem de despedida
de Analzira, em 4 de agosto de 2002, pastor Mateus Chaves, diretor
da entidade, resumiu o sentimento de muitos:

Nesta hora que parte para a terra natal, depois de 17 anos
de labor lado a lado com este povo angolano que tanto amaste e
serviste abnegadamente, sofrendo conosco as vicissitudes da
guerra, perigo da morte, fome, nudez e incertezas do amanhã,
tu permaneceste no nosso meio, constante e sempre trabalhando
sem se cansar, servindo este povo multifaceticamente. Vimos
em ti uma excelente mãe educadora, sacrificando-se pelos filhos,

Líderes batistas da região do Huambo: o chapéu branco é um sinal de autoridade.
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ouvindo e atendendo o seu clamor. Temos-te como angolana,
serva de Deus, cujo exemplo devemos seguir. Não dizemos que
nunca falhaste, senão, estaríamos a mentir. Mas as tuas falhas e
as nossas sempre foram ultrapassadas pelo reconhecimento e a
confissão das mesmas.

Esta escola de profetas é tua, o teu nome está escrito com
pena de ouro nos anais das escolas teológicas da CBA, e em
particular neste Seminário Teológico Baptista no Huambo. O
teu nome permanece como professora desta escola, onde foste
Deã ao longo dos difíceis 17 anos. Sempre nos lembraremos de
ti, e a nossa biblioteca chamar-se-á “Biblioteca Analzira”.
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MILAGRES ACONTECEM

Com Deus, uma pessoa é maioria.

WENDELL PHILLIPS

Analzira tem tantas histórias da intervenção de Deus que pode-
ríamos chegar à conclusão de que na vida dela milagre é mais
regra que exceção. Eis alguns exemplos entre inúmeros incidentes
sobrenaturais que aconteceram durante os dezessete anos que ela
viveu em Angola:

VÔO IMPOSSÍVEL

Precisávamos (eu e dois pastores) ir a Luanda para uma reunião na
Convenção Batista Angolana. Não havia vôo. Apareceu um cargueiro
soviético, mas nos disseram que só levariam os delegados do partido
que iam ao Congresso Nacional. O pastor que me acompanhava disse:
“Vamos embora!”. Eu disse: “Vamos tentar até o fim”.

Então um tenente-coronel começou a distribuir uns cartões
especiais para eles embarcarem. Tentei conseguir. Não foi possível.
Mandaram fazer a fila e chamavam para o avião. Quando a fila começou
a andar, eu disse: “É agora! Vamos!”. O pastor disse: “Mas irmã...” Eu:
“Vamos!”
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Éramos os últimos e eu olhava na porta do avião um capitão que
recebia os cartões. O pastor disse: “Vamos, vão nos descobrir!”. Eu
respondi: “Agora não dá mais”. Um soldado já nos barrara na pista e
nós dissemos que íamos a Luanda. Ele pensou que éramos da comitiva.
Tínhamos que ir na frente. Eu fiquei na frente dos pastores e, quando
chegou a nossa vez, olhei firmemente no capitão e supliquei: “Não
temos cartão. Preciso ir a Luanda. Somos três!”. Ele olhou, bateu no
meu ombro e fez sinal para entrarmos. Viajamos no meio de todos os
delegados do partido.

28 MÁQUINAS DE ESCREVER

Analzira passou alguns meses em Londres estudando inglês, com
curso pago por um amigo que morava nos Estados Unidos. Du-
rante esse tempo, ela recebeu uma doação de 28 máquinas de
escrever. Chegada a hora de voltar para Angola, Analzira levou as
máquinas para o aeroporto. Estava acompanhada da amiga e mis-
sionária alemã, Margareth, que ficou indignada com Analzira e
dizia: “Ana, aqui não é Brasil; você não pode passar com tudo isso,
que absurdo! Se você insistir, eu vou ficar de fora, porque não
tenho fé para isso”.

Analzira conta que Margareth ficou de longe e presenciou o
milagre: as máquinas foram liberadas e passaram sem cobrança de
nenhuma taxa adicional.

FALTOU FÉ

Num dos retornos a Angola, Analzira levava para o aeroporto uma
Kombi carregada de caixas, confiante que tudo passaria sem pro-
blemas, como sempre. Na comitiva de despedida havia um irmão
que não acreditava que Analzira conseguisse levar tanta coisa no
avião. Na fila do check-in, esse irmão dizia que não adiantava:
“Vamos embora, vamos embora, não vai passar mesmo”. Em fim,
a “profecia” se cumpriu. A bagagem não passou e o irmão sem fé
foi embora com a carga.
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Analzira caminhou aos prantos pelo corredor de embarque
e os outros se dispersaram. Paulo Luz, diácono da Igreja Batista
do Brooklin, São Paulo, presenciou tudo e se comoveu. Mandou
um bilhete de consolo a Analzira por um funcionário da com-
panhia aérea.

O bilhete do diácono chegou às mãos da chefe dos comissários
de bordo, que o foi entregar a Analzira. Vendo que esta chorava
muito, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Analzira falou
da bagagem que ficara para trás.

Por “mera coincidência”, a chefe dos comissários era a esposa
do comandante daquele vôo! Depois de uma rápida conversa com
o marido, ela saiu correndo com Analzira pelo saguão do aeroporto,
atrás das bagagens. Anunciaram nos alto-falantes, porém, os irmãos
sem fé tinham ido embora. Como se Deus os estivesse castigando,
naquele dia houve uma das maiores enchentes da história de São
Paulo. Na volta do aeroporto, o grupo teve de abandonar os carros
na rua para não ser levado pelo dilúvio!

A concretização do milagre ficou para mais tarde. Esse
comandante levou as bagagens de Analzira em outro vôo para
Luanda, e continuou levando coisas para ela nos meses seguintes.

CARTAS VIGIADAS

Recebi pelo correio mil dólares americanos. Um milagre aqui, com
tantas cartas extraviadas e abertas.

TRÊS RESPOSTAS NUM SÓ DIA

Em fevereiro de 1991, recebi um telefonema para ir ao Brasil, pois
minha mãe estava gravemente enferma. No dia seguinte era o culto da
formatura da primeira aluna do seminário, que se chamava Flor. Eu
preguei e só Deus me deu muita coragem. Foi um testemunho para
muitos. Uma senhora disse: “Afinal, tem pessoas que viram mesmo o
que Jesus falou”.

Poucos dias depois, recebi outro telefonema para ir urgente ao Brasil.
Eram 14 horas de domingo. O vôo para o Brasil saíra na sexta-feira.
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Pedi a Deus três sinais: o dinheiro, o visto e o lugar no avião. Eu
sabia que só um milagre poderia tirar-me do Huambo. No mesmo
instante, dirigi-me à casa do chefe da polícia de fronteiras. Pedi-lhe
orientação de “como abreviar todas as voltas para receber rápido o
visto”. Há muita burocracia. Ele disse: “Vai buscar o passaporte. Dou-
te já”. Logo fui procurar alguém para emprestar-me dinheiro. A pri-
meira pessoa que procurei deu-me o dinheiro da passagem. No final
da tarde, conseguimos falar com uma freira em Luanda, que conseguiu
uma reserva no vôo da próxima sexta-feira. Num só dia Deus deu-me
três respostas.

Analzira recebeu de Deus tudo que pedira, mas ainda precisava
chegar à capital, Luanda, uma distância de 600 quilômetros. Por
causa dos combates constantes entre governo e guerrilha, uma
viagem por terra seria perigosa demais. A única opção de transporte
era o avião.

Na segunda-feira fui-me despedir das pessoas e preparar minhas
aulas para a pessoa que iria me substituir.

Na terça fui ao aeroporto, mas o vôo para Luanda foi cancelado.
Continuei lá. À tarde veio um avião de combustível (que abastece as
tropas) e fui pedir uma carona. O encarregado disse que, se alguém da
companhia autorizasse, ele me levaria. Fui à casa do senhor responsável,
mas me disse que já não era ele quem autorizava. Seu filho ficou com
pena e me disse: “Vamos à casa de um filipino (nacionalidade dos
tripulantes da companhia) e ele tentará colocar-te no avião”.

Quando chegamos ao aeroporto, o avião tinha saído. O filipino,
vendo meu desapontamento, disse: “Se vier outro vôo hoje, eu venho
te ajudar”. Quando eles cruzaram o portão do aeroporto, apontou
outro avião no horizonte. Voltaram, foram até a pista, falaram com o
comandante e vieram me buscar.

Quando cheguei ao avião, o jovem que me ajudara disse: “Esta é
a nossa missionária!”. O comandante respondeu: “Eu te conheço!”.
Conversamos muito. Havíamos nos conhecido num encontro de
cristãos em Luanda. Pessoas de diferentes países participaram.

Quando já estávamos ajeitados dentro do avião ele me disse:
“Eu vim só para te buscar.” Eu brinquei: “Eu creio que Deus orientou
e preparou”. Então ele mostrou o programa do vôo. Era a última viagem
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deles naquele dia. O programa indicava o destino como Menongue.
Ele explicou que na hora de sair de Luanda para Menongue, houve
um problema e tiveram de vir para Huambo. Quando chegamos a
Luanda, colocou-me no carro que transporta a tripulação e levaram-
me para a casa de uma irmã. Glória a Deus!

Chegando ao Brasil, Analzira encontrou a mãe com vida.
Esta dizia à família que não queria morrer sem ver sua filha
missionária.

Conversamos, oramos. Pude estar com ela nos seus últimos
momentos. Ajudei muito meus irmãos, amparei-os. Deus usou-me
muito para resolver os problemas, inclusive contribuir financeiramente
com as despesas do hospital e do funeral.

Minha ida ao Brasil foi bastante tumultuada. Depois de alguns
dias da morte de minha mãe, perdi uma tia também. Precisava resolver
o problema de Adriana, uma sobrinha que meus pais criavam. Agora
estava com um bebê, cheio de doenças e sem documentos. Foi uma
grande corrida de exames, análises e médicos.

Também tive reuniões com a igreja, a junta, e fiz contatos com
várias pessoas. Fui duas vezes a Santa Catarina e não sobrou tempo
para dar uma “escapada” para descansar. Justamente numa época em
que estou me sentindo muito desgastada e já não terei dinheiro para
sair de férias.

O PRESIDENTE TELEFONOU

Havia muitos livros e outras coisas que Analzira teve de deixar no
Brasil em sua visita anterior. Ela fez vários contatos com a VARIG,
agências, freiras, e todas as portas se fecharam. Conclusão: não
podia levar nenhum peso além do permitido (20 kg). Analzira
conta como, mais uma vez, Deus abriu o caminho.

No último dia útil antes do vôo, um diácono da igreja sentiu no
coração o desejo de passar um fonegrama para o presidente da VARIG.
Pediu em nome de Jesus que ele fizesse alguma coisa por nós, pois a
carga representava material de trabalho em Angola. Encerrou a
mensagem com um versículo bíblico (João 10.10).
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No fim da tarde do mesmo dia, o presidente telefonou e deu 50%
por conta da companhia para nós. Achei um milagre o presidente
telefonar (um homem com tantos compromissos) e conceder a metade
do frete. Ganhamos muitas ofertas para pagar o excesso. Sobrou bastante,
e dei um pouco para Sabino e outro para Raquel, para ajudar nas despesas.

Analzira estava preocupada com a chegada a Angola. Sabia
que não haveria ninguém esperando em Luanda, pela dificuldade
de sair do Huambo. Já em Luanda, ficou muito tempo na fila da
polícia de fronteiras. A encarregada era uma funcionária sem
experiência.

As bagagens começavam a vir na esteira. Eu escutava do outro
lado a confusão, o corre-corre. Quando fui liberada, o “furacão” passara.
Tudo ficou calmo. Não havia mais nada.

Vi num canto, então, um monte de caixas e um homem à frente.
Quando cheguei, disse: “Isto é meu!”. Ele respondeu: “Está aqui. A
senhora é religiosa, não? Deixa que eu vou arranjar alguém para te
ajudar”. O Senhor preparara um incrédulo, mais uma vez, para me
abençoar.

Quando cheguei a Huambo, os senhores fizeram as cerimônias
fúnebres de minha mãe de acordo com a tradição. Dormiram em casa
uma semana e fizeram culto numa tarde. Entregaram-me um envelope
com uma oferta sacrificial. Todos foram muito solidários.

DEUS TINHA OUTROS PLANOS

Em janeiro de 1992, Analzira estava há três meses com um terçol
que não sarava.

Em Luanda descobri, por um médico canadense, que meu
problema era um quisto. Precisava de cirurgia. Corremos muito em
Luanda tentando. Certo dia saí anestesiada do consultório. O médico
não conseguiu tirar. Desisti e voltei para Huambo. Não tinha entendido
que Deus tinha outros planos. No avião de volta, ao meu lado sentou-
se um médico. Orientou-me, fui ao hospital do Huambo e um oftalmo-
logista vietnamita operou-me. Tudo em condições e com muita higiene.
Depois de três dias eu já estava boa.
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DEUS SE REVELA NAS PEQUENAS COISAS

Era fevereiro de 1992, e nós precisávamos de uma caixa postal, pois a
que usávamos era da igreja. No correio, falando com a chefe, descobri
que havia uma caixa disponível. Ela dizia: “Vamos ver...” Eu implorava:
“Ó, por favor!”.

Depois de um tempo, ela me disse: “Temos uma caixa”. Algu-
mas pessoas desistiram por causa do preço. Perguntei: “Qual o
número?”. Respondeu: “Nós vamos atribuir”.

Insisti: “Posso escolher o número?”. A resposta veio enfática:
“Não!”. Continuei: “Por acaso, tem alguma com número 7? É o número
da perfeição na Bíblia”. Ela verificou, depois disse: “A senhora tem
sorte! Está vaga a 777!”. Alugamos.

DEZ DÓLARES DE ALUGUEL

Procurávamos casa para um casal missionário e não conseguíamos.
Fizemos pedido ao governo, e nada. Muitos tentavam nos vender ou
alugar em dólar. Alguém oferecia um aluguel de três anos por nove
mil dólares. Depois de meses conseguimos alugar uma casa por trinta
mil KZ, equivalente a dez dólares.

VIAGEM DE GRAÇA

Precisávamos ir a Luanda numa reunião da junta teológica. Não
aparecia avião. Consegui um vôo da ONU sem pagar.

QUEM ME BATEU?

No final de 1992, na véspera da Guerra dos 55 Dias, Analzira
assistiu a um culto de fim de ano. No momento de testemunhos,
a maioria contava experiências relacionadas com os últimos
bombardeios.

Flor, ex-aluna do seminário e missionária da Primeira Igreja Batista,
contou que estava parada, sentiu algo nas costas e disse: “Ai, quem me
bateu?”. Era uma bala que a atingira, mas não penetrou na pele.

Clementino disse que estava com a criança num local e resolveu
sair. Quando saíram, veio uma bala exatamente no lugar onde
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estiveram. Era uma bala incendiária e foi cair dentro de uma bacia
d’água.

VOU LHE DAR TODOS

Em 1994, Analzira estava empenhada em viabilizar um posto mé-
dico na região de Lobito. Apresentou o projeto ao delegado de
saúde.1 Os resultados foram surpreendentes:

Ele ficou empolgado, já me conhecia. “Ah, já conheço a irmã, do
Huambo, vi você na televisão”. Eu disse a ele: “Olha, tenho problema
com trabalhador. Eu vim, quero trabalhar. Estou com muita garra, mas
não tenho gente. Mas sei que tem muitos trabalhadores evangélicos,
batistas principalmente, que estão trabalhando no governo. Eu quero
saber se o senhor poderia facilitar as escalas deles... para poderem me
ajudar alguns dias no posto médico. O que o senhor acha?”.

Então ele me disse assim: “Olha, a irmã faz a lista de todos os
trabalhadores que são batistas, entrega para mim, e eu vou dar todos
para você. Eles trabalham com a irmã no posto médico e recebem o
salário aqui no governo”.

Eu vibrei. A igreja está alegre, vibrando, ficamos muito felizes.
Perguntei: “Olha, delegado, o que eu posso fazer? Até onde eu vou? O
senhor põe limites, o senhor amarra minha perna... o senhor põe cordas,
porque senão, eu vou tomando conta de tudo aí”.

ANALZIRA MORREU

Antes da guerra de 1993, Analzira ficou cuidando da casa de brasi-
leiros que estavam numa região que sofria com bombardeios e
ficava próxima da linha de trem e do depósito de armas do governo.
Na época, ela estava doente de malária.

Certo dia houve um ataque muito forte da UNITA naquela
área. Ao anoitecer, os moradores começaram a fugir de suas casas.
A moça que estava com Analzira também queria fugir, mas Analzira

1 
Equivalente no Brasil ao secretário de saúde.
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não podia correr, pois estava debilitada. Elas se esconderam numa
edícula nos fundos da casa.

No dia seguinte, todos da cidade diziam que Analzira estava
morta, pois a casa em que ela estava fora atingida por tantos mor-
teiros que o teto e as paredes desabaram. Havia muitas pessoas
mortas pelas ruas da vizinhança. Analzira e a amiga sobreviveram
porque se refugiaram na edícula.

HORTA MINADA

Analzira e os alunos do seminário limpavam um terreno para fazer
uma horta. Ela observou que todos estavam cansados e então fez
uma risca no chão marcando o local com um pauzinho, e disse:
“Hoje vamos limpar só até aqui”.

Na manhã seguinte, os alunos voltaram ao local para reco-
meçar o trabalho. Quando um deles foi retirar o pauzinho que
Analzira deixara, percebeu algo diferente. Era uma mina anti-
tanque. Se alguém tivesse fincado a enxada naquele lugar, a explo-
são teria matado todo mundo.2

BOMBAS SEM EFEITO

Durante a Guerra dos 55 Dias, quando o governo bombardeava a
cidade do Huambo, aconteceram mais milagres:

 Uma bomba que caiu ao lado da igreja onde Analzira e outros
estavam refugiados não explodiu.

 Analzira orou pela preservação da biblioteca do seminário;
nenhum livro foi atingido.

 A cidade foi praticamente destruída, mas Deus preservou o
templo da igreja batista, a sede temporária do Seminário
Teológico Batista do Huambo.

2 
Uma mina antitanque exige um impacto relativamente grande para ser detonada,

por isso a colocação do pauzinho não provocou nenhuma reação.
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 Analzira fez um parto no meio de um bombardeio, enquanto
todos fugiam, inclusive o pai da criança!

MAU SÚBITO

Quando Analzira voltou para Angola depois de 1993, foi trabalhar
na cidade de Lobito até a situação se resolver no Huambo. Em
Lobito, comprou uma casa perto da igreja batista, pois a casa da
missão ficava muito longe, era muito precária e o local muito peri-
goso. Após a reforma da casa, o filho da antiga proprietária foi
reclamar e exigiu que Analzira desfizesse o negócio. Ele acabara de
sair da prisão. Como ela não aceitasse essa possibilidade, o rapaz
fez muitas ameaças e passou a dormir no quintal da casa para
aterrorizar Analzira.

Ela começou a orar. Passados alguns dias, Analzira percebeu
que o moço havia desaparecido e foi saber o que houve: ele morrera
de um mau súbito!

PÁRA ESSE CAMINHÃO!

O comandante da ONU na região do Huambo era brasileiro.
Estava vindo de férias para o Brasil. Chamava-se Araújo. Os mili-
tares crentes falaram a Analzira: “Não conte o que nós te falamos,
mas vem um avião da FAB vazio para buscar a gente”. Quando
Analzira conseguiu falar com Araújo, ele achou que ela vinha se
despedir dele, e disse: “Analzira, estou indo para o Brasil. Você
quer chiclete ou chocolate?”. Ela respondeu: “Não, eu queria que
o senhor me ajudasse a trazer uma carga do Brasil.” Analzira conta
o resto da história:

Quando eu falei que a carga pesava 2 toneladas, ele disse: “Ah, é
muito, Analzira! Mas vou tentar”. Ele me passou o número de telefone
da casa dele no Rio. Liguei para pr. Tymchak e pedi que procurasse o
comandante. Quando este chegou ao Brasil, foi pessoalmente no
escritório da JMM. Ele não era crente, e foi atrás.
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O comandante foi falar com o chefe dele no Brasil sobre a carga,
mas não tinha coragem de dizer o peso. “Duas toneladas,” ele disse
com a boca cerrada, deixando a frase quase ininteligível. Quando
entendeu, o chefe ficou indignado: “O quê?”. Aí, o comandante, não
crente, começou a nos defender: “O senhor precisa ver o trabalho
daquela mulher. Que vergonha, nós homens lá cheios de medo e ela
sozinha no meio daquela guerra. Vamos ajudá-la. Vale a pena”. O
chefe cedeu: “Deixe que eles ponham o que quiserem”.

A JMM tinha alguns dias para contatar algumas igrejas do Rio e
de São Paulo a respeito dessa oportunidade. Juntou todo mundo e foi
muita coisa: livros, roupa e outros itens, mas principalmente Bíblias,
talvez 4 ou 5 toneladas. A editora Vida Nova nos deu uma grande
doação de Bíblias, dicionários e comentários bíblicos. Quando juntou
tudo, oito toneladas e novecentos quilogramas, o escritório da JMM
ficou uma maloca.

Analzira salvou a vida de centenas de pessoas, segundo declaração de Sebastião Neves,
embaixador do Brasil em Angola.
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O avião precisava de muitos protocolos, pois ia aterrissar numa
base militar em um país comunista em guerra. O embaixador brasileiro
em Angola entrou em contato comigo e me perguntou: “Analzira,
você já organizou seu staff? Estão prontos para receber essa carga?”.
Eu não tinha staff nenhum, mas disse que estava pronta. Durante o
tempo todo eu pensava: “Deus, o que a gente vai fazer?”. Fomos atrás
de caminhão da ONU, porque tem isenção para entrar na base militar.
Levamos alguns jovens da igreja, que ficaram meio escondidos dentro
do caminhão, pois não podíamos fazer muito alarde ao entrar na base.

Entramos na base e o avião desceu. Todos os militares bateram
continência. Fui abrir uma das caixas de Bíblias para dar aos militares
brasileiros. Um deles recusou a Bíblia: “Não quero”. Os outros ficaram
olhando. Quando ofereci a Bíblia ao embaixador do Brasil, ele a beijou,
olhou para os militares e disse: “Obrigado”. O outro ficou com muita
vergonha.

Começamos a tirar a carga, o que exigiu que déssemos muitas
voltas. Dentro da base havia muito protocolo, com muitos papéis e
assinaturas. Toda essa atividade despertou a curiosidade dos militares
angolanos, que começaram a chegar perto. Diziam: “O que é isso aqui?”.

Fui atrás de uma empilhadeira para tirar os volumes do avião. O
aeroporto militar tinha um hangar da ONU, mas lá ninguém sabia
falar português. Eu não sabia a palavra para empilhadeira em inglês,
então falei: “Please, I need...” e completei a frase com gestos e efeitos
sonoros para imitar a máquina que eu queria. Eles me emprestaram a
empilhadeira e voltei lá para o avião.

Os militares angolanos, curiosos, se aproximaram. Abri outra
caixa de Bíblias e comecei a distribuí-las para os militares. (Os angolanos
gostam demais de livros.) Pegavam as Bíblias, iam embora e foram
chegando outros: “É aqui que estão dando Bíblias?”. Um pastor
angolano que estava conosco protestou: “Mas irmã, e as nossas Bíblias?”.
Continuei distribuindo.

Por causa dessa movimentação, eu estava chamando muita
atenção. Então, várias vezes chegava alguém e perguntava: “Quem é
você?”. Naquele dia eu estava com um rádio da Motorola que havia
recebido da ONU. A bateria estava sem carga, pois eu estava na capital
há vários dias e não tinha como carregá-la. Mesmo assim, levei o rádio
para o aeroporto para parecer mais importante. Era um símbolo de
poder. Quando um militar vinha em minha direção, eu pegava o rádio
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e fingia que estava falando com alguém: “Yes, no problem... wait for
me...”. Assim me deixaram em paz. Umas duas vezes fiz isso. Pensavam
que eu era da embaixada brasileira. Ninguém mexeu comigo.

Quando o quarto e último caminhão saía, eu estava ali louvando
a Deus, porque ninguém nos impediu. Abriu-se a cancela do aeroporto
e começamos a sair quando ouvimos um grito: “Pára; pára esse
caminhão!”. Olhei para trás e vi os militares correndo atrás de nós.
Todos armados com metralhadoras. Pensei: “Perceberam tudo. Acabou.
O que vamos fazer?”. Chegaram perto do caminhão e disseram, agora
brincando: “Vocês não vão dar Bíblias para nós?”. Quase morri de
susto, aliás, várias vezes naquele dia. Demos as Bíblias para eles e fomos
embora.
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A CHEGADA A ANGOLA

E OUTRAS CRISES

Não há dinheiro que possa converter uma alma sequer.
É necessário que homens e mulheres cheios do

Espírito Santo entreguem-se à obra.

J. HUDSON TAYLOR

Durante dezessete anos em Angola, Analzira experimentou de
perto os altos e baixos comuns a todos os missionários que saem
do seu país para trabalhar numa outra cultura. Neste capítulo ela
fala de choque cultural, sustento financeiro, chamado de Deus,
amargura, descanso, paixão, estilo de vida e outros assuntos ligados
ao serviço missionário transcultural.

SEM SALÁRIO, SEM GARANTIAS

Ao falar de sua chegada a Angola, Analzira relembra dias difíceis,
durante os quais aprendeu a depender de Deus:

Minha experiência foi muito sofrida, foi traumatizante. Mas Deus
foi maravilhoso, pois me jogou numa situação de total dependência dele.
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Quando cheguei a Angola, não tinha salário. Não tinha nada.
Ninguém me prometeu coisa alguma, eu não tinha garantia. Saí do
Brasil sem sustento. Eram os angolanos e o pastor que me susten-
tavam. Tudo muito pobre. Foi uma situação de total dependência
de Deus.

A moeda angolana estava desvalorizada, e a economia, caótica.
O povo sobrevivia à base de troca. Nesses primeiros anos, a família
e os amigos de Analzira lhe mandavam objetos que pudessem ser
trocados por comida e artigos de primeira necessidade. Os artigos
preferidos dos angolanos eram camisetas, sapatos, jeans, deso-
dorante e perfumes.

Raquel, irmã de Analzira, ia ao aeroporto internacional de São
Paulo quando os vôos saíam para Angola e pedia para os passageiros
levarem pacotes para ela. Quando fez uma visita à irmã em 1986,
levou duas malas cheias de sapatos e calças jeans para “fazer comida”.
Em Angola essa troca de mercadoria se chama candonga. É praticada
nas praças e ruas das cidades numa espécie de feira livre.

SUSTENTADA PELOS COMUNISTAS

Com o passar do tempo, fiquei conhecida na cidade como enfermeira
e brasileira. Fui convidada a trabalhar com um médico do governo,
dr. Bernardino, diretor nacional do Instituto de Pesquisa e Investigação
em saúde. Ele estava sozinho e não tinha ninguém para o assessorar.

Tínhamos um centro médico e um laboratório. Eu trabalhava
principalmente com pediatria. Visitávamos as escolas. Escrevemos
vários trabalhos, que depois foram publicados.

Quem sustentava meu trabalho missionário era o próprio governo
comunista! Eu passei cinco anos assim, trabalhando para o governo
angolano.

Como resultado dessa experiência, tenho uma nova visão a
respeito do sustento missionário. Vivemos um novo paradigma. Hoje,
não é só aquele missionário tradicional que vai para o campo. Pro-
fissionais que se sentem chamados e querem contribuir para a obra
missionário podem ir e trabalhar em sua profissão. Empresas também
podem se associar à obra. Hoje vivemos num mundo de parcerias.
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Depois disso, a Junta de Missões Mundiais me adotou. Foi no
tempo de Deus, pois com a queda do muro de Berlim, o comunismo
perdeu seu espaço no cenário internacional. A Guerra Fria terminara.
Os países de linha marxista se abriram, entre eles Angola. Houve aber-
tura democrática e a valorização do dólar (no governo comunista, o
dólar estava muito desvalorizado).

As igrejas batistas brasileiras que adotaram Analzira por in-
termédio da JMM e seguiram de perto seu ministério foram:

 Igreja Batista do Brooklin (São Paulo)

 Igreja Batista de Água Branca (São Paulo)

 Igreja Batista Unida do Brás (São Paulo)

 Igreja Batista de Vila Mariana (São Paulo)

 Igreja Batista do Recreio (Rio de Janeiro)

 Igreja Batista de Atibaia (Atibaia)

 Igreja Batista em Senador Camará (Rio de Janeiro)

Esta última igreja, muito simples, não podia prover muito
sustento financeiro, porém Analzira lembra-se da dedicação dos
membros na oração, na comunicação afetiva e fiel por meio de
cartas e pequenos presentes.

O QUE ESTOU FAZENDO AQUI?
O choque cultural também bateu forte nos primeiros anos de mi-
nistério de Analzira. Ela descobriu que Angola é um lugar onde
muitos falam português, porém, pensam de maneira bem diferente
do brasileiro.

Sofri muito o choque cultural. Os primeiros meses era só chorar.
Eu me perguntava: “O que estou fazendo aqui?”.

No dia em que cheguei tive uma reunião com a liderança an-
golana. Havia criancinhas de sete anos em volta. Os tios

1
diziam: “Aqui

1 Na cultura angolana, o tio é uma pessoa muito respeitada.
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não pode fazer isso... aqui não pode fazer aquilo”. Cheguei à conclusão
de que, na cultura angolana... mulher não pode falar muito. Eu, sendo
nova na cultura, jovem e mulher, não tinha vez. É uma cultura para
pessoas mais velhas e homens.

Sozinha, orando, decidi que ia ficar calada, que nunca ia falar
nada, ia conquistar as pessoas com meu trabalho. E foi isso que fiz.
Assim, o africano via a minha seriedade no trabalho e com tempo
começou a me ouvir.

Os choques foram muitos. Por exemplo, naquela época, a mulher
não podia usar óculos escuros, usar calça comprida, nem vestir blusa
sem manga. Havia muitos “não pode”. Também não podia sorrir muito.
Para o angolano, pessoa que sorri muito é pessoa vulgar. Eu era muito
brincalhona, então Angola foi me lapidando. Lá fiquei uma pessoa mais
séria, menos brincalhona. Ultimamente, apesar de ser mulher, minha
opinião é respeitada e até esperada em reuniões da convenção.

Fui com tantos sonhos, mas descobri que temos de ir com hu-
mildade. Temos de ir para ouvir os nacionais, saber o que eles querem,
ver qual é a prioridade do país. Muitos missionários vão para o campo
com projeto pronto, dizendo: “Vim para fazer isso, vim para fazer
aquilo”. Cada um quer continuar com o seu império.

Ser mulher em Angola era difícil e, com o tempo, Analzira
percebeu que essa situação poderia também ser vantajosa:

Várias vezes ser mulher me protegeu, pois eu não representava
ameaça para eles (os militares). Eu transitava livremente nos aeroportos
e bases militares e todos deixavam, porque eu era mulher. No Huambo,
eu transitava pelas bases militares de portugueses, ingleses e brasileiros,
que faziam parte das Forças de Paz da ONU. Toda hora ia lá na base dos
portugueses para pedir guindaste. Foram os guindastes portugueses que
tiraram as caldeiras da fábrica de sabão que veio a ser a sede do seminário
do Huambo. Eu tinha essa facilidade por ser mulher. Em todos esses
anos circulando nos aeroportos, fiz essas maluquices por ser mulher.

SOFRIMENTO E ALEGRIA

Depois de quase quatro anos em Angola, Analzira escreveu para
quem ela considera seus pais espirituais, Edmundo e Armanda
Caetano de Mello:
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Desde que cheguei em Angola, é impossível contar as lutas e
dimensionar as lágrimas. Tanta coisa tem acontecido, tanta coisa! Mas
a alegria do fruto supera todas estas lágrimas. A convicção de que
Deus me quer aqui é muito grande e isto tem sido a minha bússola.

NÃO TENHO O DOM DE EVANGELISTA

A carreira de Analzira rompe com o paradigma do missionário
evangelista. Antes que a bandeira da missão integral ganhasse popu-
laridade, ela já vivia esse modelo de serviço cristão:

Não sou evangelista. Tem gente que fica escandalizada comigo.
Não tenho o dom de evangelista. As pessoas pensam que missionário
só sabe falar de Jesus, distribuir folheto, andar com a Bíblia debaixo
do braço. Eu não. Algumas vezes usei palavras para falar de Jesus, mas
minha vida e meu trabalho falaram mais alto. O que causa impacto é
nosso trabalho, nossa atuação no meio do povo, nosso amor.

Quando Analzira decidiu investir a vida na formação de líderes
angolanos no Seminário Teológico Batista do Huambo, ela sabia
que os resultados seriam a longo prazo. Em um de seus relatórios
à JMM, escreveu: “Peço... que explique àqueles que esperam
grandes números nos meus relatórios que o meu trabalho é um
investimento... Se eu me preocupar com números agora, não vou
conseguir realizar um trabalho com qualidade.”

Eu não tinha tempo. Era tanta correria, tanto ferido: Tinha o
seminário, as aulas... Minha prioridade sempre foi formar vidas,
multiplicar, abrir projetos. E, em meio a tudo isso, as pessoas questio-
navam quem era aquela branca na guerra, que se unia a eles sem exigir
nada em troca. Eles diziam: “Missionária, eu quero ser como você,
quero Jesus”. Conheço pessoas que falam muito de Jesus, mas evan-
gelizam pouco. Não sou evangelista, não tenho esse dom, mas ganhei
muita gente para Cristo.

LARGUEI TUDO, O RESTO É COM DEUS

No começo, Analzira lutou com a tendência de cobrar muito dos
angolanos a quem ela servia. Olhando para trás, ela se lembra:
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Quando eu ainda estava em choque cultural, às vezes pensava:
“Mas eu deixei tudo para estar aqui. Agora estão fazendo isso comigo.
Deveriam estar caindo aos meus pés para me agradecer. Todos deveriam
dizer que sou maravilhosa. Deixei noivo, deixei meu país, deixei tudo”.

Analzira aprendeu que ganhar aceitação do povo e receber
reconhecimento do trabalho é um processo demorado, ainda mais
quando a cultura é tão diferente. É necessário tempo para construir
relacionamentos de confiança.

Quem conhece a missionária sabe que ela não tem costume
de reclamar de nada para amigos e parentes sobre os relaciona-
mentos, bem como sobre a forma de tratamento das lideranças
nacionais em Angola. Entretanto, ela falou um pouco sobre essa
questão em 2004, numa oficina sobre “Missões em Regiões de
Conflito”, na Usina 212 , quando os jovens discutiram com Analzira
sobre as dificuldades no campo e de “como são injustiçados pelas
pessoas que não compreendem o seu trabalho”. Ainda pergun-
tavam: “Até onde é possível agüentar as adversidades dos que não
têm a mesma visão?”, ou “Qual é o limite de um ser humano?”.
Analzira respondeu com a informalidade que lhe é bem peculiar:
“Se ainda não cuspiram em você... porque Jesus foi cuspido...”

Com o tempo, essa atitude conquistou a todos. Hoje, não existe
nenhuma incompatibilidade, mágoa, nenhum ressentimento nem
sentimento ruim entre a comunidade angolana e a missionária.

Com mais alguns anos de maturidade, eu já orava pedindo que
Deus não me deixasse ficar amarga, nem que começasse a cobrar as
coisas que eu deixei. Eles não têm culpa; ninguém pediu para eu deixar
tudo aquilo. Eu larguei tudo porque foi uma opção, uma convicção, e
o resto é com Deus.

2 Usina 21 é uma espécie de Feira evangélica em que ONGs e entidades apresentam
trabalhos sociais que estão desenvolvendo em espaços urbanos.
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ESTOU CANSADA DELES

Para não deixar a impressão de que virou “santa”, Analzira já desa-
bafou em uma carta para a JMM que estava “cansada deles”, refe-
rindo-se a alguns líderes da cidade do Huambo que estavam com
“ciúmes” do trabalho com os presos da cidade. Alegavam que Anal-
zira estava gastando o dinheiro do fundo do Seminário com “esses
presos sujos”. A carta não é datada, mas foi protocolada na JMM
em 26/04/19993. Após quase quatorze anos de ministério, a mis-
sionária fez uma queixa, mas diz na mesma carta que chamou
todos os líderes para esclarecer as coisas.

EU TIVE PAIXÕES, MAS SOUBE DIZER NÃO

Analzira comenta sua decisão de permanecer solteira:

Nas minhas prioridades, nas minhas definições, não cabia alguém,
porque eu teria de abrir mão do meu trabalho. Eu tive paixões, pessoas
que gostaram de mim. Sofri muito. Estava sozinha naquela África.
Estava carente, mas soube dizer não. Não quis me casar, porque teria
de abrir mão do meu ministério. Se o missionário resolver se casar,
deve saber que vai pagar o preço.

VOCÊS SÃO MALUCOS

Analzira se lembra da reação de integrantes da Cruz Vermelha
Internacional (CVI), ao saber que os missionários estrangeiros
ficavam em Angola durante períodos de um a três anos, ou mais.

“Vocês são todos Indiana Jones; vocês são malucos.” Falavam
assim, porque a CVI tirava seu pessoal do campo de três em três meses.
Ficavam de sete a dez dias na África do Sul ou no Zimbábue para se
refazerem. Angola era o país onde os integrantes da CVI eram mais
bem pagos, pois ganhavam as mais altas taxas de insalubridade pelos
perigos que corriam constantemente.

3 JMM/apn, caixa 29, E8, correspondência manuscrita para Shirlésia (RH da
JMM) s/d, prot. 26/04/1999.
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Nós missionários, por outro lado, só podíamos voltar para casa a
cada três anos, pela falta de recursos financeiros. Eu voltava com mais
freqüência porque a igreja me trazia. Se não, eu ia ficar louca, passando
três anos debaixo de bombardeio.

VOU TER GELADEIRA PARA QUÊ?

Analzira fala de suas lutas e decisões a respeito de seu estilo de vida
e identificação com os angolanos:

O missionário tem que ter bom senso e optar por uma vida simples.
Por exemplo, nunca pedi geladeira. Vou ter geladeira para quê? Não
tinha nada para armazenar! Não tinha carne, não tinha nada.

Mas, quando a missionária Margareth 
4  

foi morar comigo, a
primeira coisa que comprou foi uma geladeira. Ela ficou escandalizada
de eu não ter uma. Para mim, não era importante.

Por outro lado, havia algumas coisas das quais eu não abria mão:
Por exemplo, eu gostava de ter uma televisão e um vídeo, porque uma
vez ou outra, se não visse um filme eu ficava louca.

Eu não me importava que não tivesse água no apartamento. A
gente até gerava emprego. Eu pagava para um garoto subir quatro
andares com um balde de água na cabeça.

POR QUE ANGOLA?

Essa era a dúvida de muitas pessoas quando Analzira decidiu deixar
o Brasil rumo a Angola. Ela responde:

Certamente esta não é a visão de Deus conforme nos diz Salmos
67.2: “...para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as

4 Analzira se refere à missionária Margareth Roth, sua amiga durante muitos anos
em Angola. Quando Analzira a conheceu, no início de sua carreira missionária, Margareth
trabalhava com a Cruz Vermelha Internacional em Angola. Sempre ajudou muito Analzira
a conseguir materiais e alimentos da Cruz Vermelha e outras ONGs para sustento dos
projetos do seminário, da cadeia e outros. Além disso, a apoiou financeiramente, inclusive
custeando viagens de descanso pela Europa e África. As duas amigas passaram a dividir
um apartamento em 1996, quando a cidade do Huambo reabriu para atividades mis-
sionárias. A essa altura, Margareth se afiliara a uma missão luterana da Alemanhã.
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nações, a tua salvação...”. Somos enviados, antes de tudo, porque Deus
chama, não só por causa da necessidade.

TUDO É UM “PARTO FÓRCEPS”

Analzira sempre foi uma missionária transparente. Numa carta ao
pastor Waldemiro Tymchak, diretor da JMM, datada de 19 de
dezembro de 1996, ela expõe frustrações e temores. Escrevia de
Joanesburgo, África do Sul, à véspera de mais uma volta a Angola,
depois de um período de férias.

Estou embarcando hoje para Angola e amanhã, se tudo der certo,
estarei no Huambo. Só estando num lugar civilizado é que avaliamos
o quanto aquilo é o fim do mundo... Estou voltando um pouco frus-
trada... Nestes anos conversando com missionários que estão em locais
difíceis por muito tempo, percebi que existe uma tendência a irmos
ficando amargos, com sentimento de autocomiseração e conseqüente-
mente desestruturados emocionalmente. Conviver num contexto onde
tudo é um “parto com fórceps” para resolver (desde alimentação, docu-
mentos, trabalho, etc.) desgasta física e emocionalmente e a bola de
neve vai aumentando.

Sem contar que isto aqui é uma luta diária contra o “deus deste
século”. Pobre África! Tão oprimida pelo inimigo de nossa alma. Mas
eu quero ser saudável, pastor. Ajude-me. Ore por mim. Eu tenho pavor
de ficar uma missionária amarga, chata, cobrando e responsabilizando
pessoas...

BARNABÉ

Durante os momentos mais difíceis que Analzira passou, Deus
sempre mandou a pessoa certa para cuidar dela. Em algumas dessas
ocasiões, esse “Barnabé” foi sua amiga Sônia Fioranelli.

Sônia define sua amizade com Analzira como “dois corpos
em uma alma”. A primeira vez que Sônia ouviu falar de Analzira
foi quando o pastor da igreja que ela freqüentava voltou de uma
convenção em Brasília, dizendo que havia conhecido “uma missio-
nária de verdade”. A missionária era Analzira.
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Ao longo dos anos, Sônia acompanha o ministério da amiga.
Quando Analzira teve peritonite no Huambo, no ano 2000, os
médicos não podiam fazer mais nada. Sônia se dispôs a fretar um
avião para ir buscá-la, no entanto nem isso poderia ser feito. O
médico que a assistia disse que se ela se movesse, morreria. Houve
uma mobilização geral das igrejas no Brasil, clamando a Deus. Até
que Analzira teve o discernimento de que a doença deveria ser
repreendida, pois era diabólica. A missionária Margareth, que morava
com ela, impôs as mãos e orou. Analzira foi curada no mesmo dia.
Quando chegou ao Brasil, os médicos constataram que houve
rompimento de um quisto, o que provocou a peritonite, mas
somente havia pequena quantidade de líquido ainda em seu corpo.

Quando surgiu a possibilidade de enviar carga para Angola
pela FAB, em três dias Sônia mobilizou a Igreja Batista Unida do
Brás e a Igreja Batista da Penha para atender às solicitações da lista
que Analzira havia mandado. Ao todo, conseguiu quase cinco
toneladas de materiais para um orfanato e outros projetos. (Leia a
história completa no capítulo Milagres Acontecem.)

Quando Analzira estava com a volta definitiva para o Brasil
marcada, Sônia ligou para ela. Ao perguntar-lhe a respeito dos
detalhes, percebeu pela voz de Analzira que seu estado de ânimo
não estava bom. Sônia achou que deveria buscá-la e foi até Huambo
para estar ao lado dela.

Analzira sempre recorria aos médicos militares brasileiros
que participaram da Força de Paz da ONU em Angola.
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DOU MEU SANGUE

O trabalho da cadeia está detonando. Tanta gente se converteu.
Agora é a fase dos chefes serem presos. Creio que Deus os está
colocando lá para ouvirem sua palavra. Dou meu sangue lá.

CARTA DE ANALZIRA NASCIMENTO

 A SHIRLÉSIA MARIA DE SOUZ A,
 COORDENADORA REGIONAL DA ÁFRICA,

 JMM, ABRIL  DE 1999

Embora o Seminário Teológico Batista do Huambo fosse a menina
dos olhos de Analzira, ela criou e abraçou outros projetos signifi-
cativos ao longo de seus dezessete anos em Angola.

PROJETO EPOPELO

A guerra em Angola não trouxe apenas tiros e bombas para a popu-
lação. Provocou também o colapso das infra-estruturas sociais e
econômicas do país. Com isso veio um aumento considerável do
índice de criminalidade. As cadeias e penitenciárias ficaram lotadas
e em condições precárias. Analzira, ao lado da Convenção Batista
de Angola (CBA), percebeu a necessidade física e espiritual dos
presos na Unidade Penitenciária do Huambo, e entrou em ação.
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Nasceu o Projeto Epopelo, que na língua umbundu significa
“resgate”. Visa a melhorar as condições de vida dos presidiários
em quatro áreas principais:

 Formação educativa e alfabetização. Fornece professores, livros
didáticos e material escolar.

 Apoio à saúde. Reclusos sem família no Huambo recebem
pelo menos uma refeição diária. Uma equipe médica atende
semanalmente os presos doentes e providencia os medica-
mentos necessários.

 Atividades recreativas. A CBA organiza jogos de futebol entre
os presos, jovens das igrejas e os policiais.

 Organização de uma cooperativa para gerar fundos através
da venda de produtos agrícolas e artesanais feitos pelos presos.
O dinheiro arrecadado é empregado, entre outras coisas, para
pagar o processo de soltura do preso depois de completar sua
pena. Em muitos casos, o recluso não dispõe de recursos pró-
prios para sair da penitenciária.

Analzira conta a história de um homem que conheceu a Cristo
na penitenciária do Huambo:

Um dos detentos, João Varandas, que trabalhava na ONU, foi
parar na cadeia porque contribuiu para um “desvio” de mercadorias.
Sempre que tínhamos dúvidas no computador, íamos até o escritório
da ONU para consultá-lo. Ele era um chefe importante. Ficamos
surpresos ao constatar sua presença na prisão.

Nos primeiros meses ele estava indiferente, mas sempre assistia
aos cultos. Até que aceitou a Cristo como seu Salvador e começou a
fazer um curso bíblico que damos lá, ministrado por um aluno do
seminário. Ele “devorou” as apostilas tão rápido e pediu: “Irmã Ana,
quero fazer Teologia”.

Fui de férias e deixei-o fazendo o curso “Seja um Obreiro Apro-
vado”.

1
 Já vai para o segundo livro, e tem sido o “pastor dos presos”.

1 Uma série de livros para o discipulado, publicada por Edições Vida Nova em
São Paulo.
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Foi nomeado chefe dos presos pela direção do presídio. É a pessoa
estratégica para nós, pois tanto a polícia como os presos confiam nele.

As aulas estão caminhando bem, já são 99 alunos estudando até
a sexta classe. Comprei 120 cadernos e alguns livros para os professores
que também são presos.

Às noites tem feito muito frio, por isso fizemos uma campanha
de esteiras (compramos cem) e cobertores. Eles dormem no chão.
Consegui 45 cobertores.

Descobrimos que vários presos já haviam cumprido a pena, mas
não podiam sair porque não tinham dinheiro para a multa. Varandas
me ajuda fazendo o levantamento dos documentos, e aqui fora vamos
ao tribunal pagar e conseguir o alvará de soltura.

Tem dias que se torna engraçado: no seminário, aparece ex-preso
pedindo ajuda, agradecendo, pedindo emprego, Bíblia, perguntando
horário de culto.

Sábado passado eu estava tomando o café da manhã quando
levei um susto! Era o João Varandas. Pelo seu bom comportamento,
recebeu atorização para passar o fim de semana em casa com a família,
e ele imediatamente veio nos procurar.

Temos vários convertidos lá dentro, e os que saem, tenho enca-
minhado para as nossas igrejas.

Ele é o nosso José! “Mas o Deus eterno estava com ele e o aben-
çoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs
José como encarregado de todos...” (Gn 39.21,22).

QUEM AMA ESPERA

No final de sua carreira em Angola, Analzira fez parte de um projeto
de “combate ao SIDA”.2 A idéia foi levada para Angola por um
grupo de jovens batistas, e depois foi desenvolvida junto à juven-
tude batista da Convenção Batista de Angola.

Já em 2000, calculava-se que na África havia mais de 25
milhões de pessoas infectadas com o vírus HIV. Em Angola, devido
à guerra prolongada, a situação ficou um pouco mascarada, pois

2 SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é como os angolanos e
portugueses chamam a AIDS.
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não havia sistemas de controle da doença. A guerra provocou
grande circulação de militares estrangeiros e angolanos pelo país,
fazendo com que aumentasse a prostituição. Isso contribuiu para
a disseminação da AIDS em Angola.

O Ministério de Saúde de Angola identificou um índice de
4% de infecção em 2000, com seis mil casos registrados. O Jornal
Angola, porém, divulgou a estatística de cerca de 150 a 200 mil
soropositivos no país no mesmo ano.

O objetivo do projeto “Quem Ama Espera” é desafiar o jovem
a manter-se puro sexualmente até o casamento, e depois, manter-
se fiel ao parceiro. Bate de frente com outros projetos que apenas
distribuem preservativos e não visam a nenhuma mudança no com-
portamento sexual das pessoas.

A partir de clubes de sensibilização nas igrejas, os jovens angolanos
saem às ruas para fazer palestras comunitárias educativas, passeatas,
programas de rádio, distribuição de livrinhos e folhetos, teatros, exi-
bição de filmes e picnics. A Secretaria de Educação do Huambo ado-
tou o projeto, e a UNICEF financiou a produção dos materiais.

PROJETO ELAVOKO

A palavra “elavoko” significa esperança, nome apropriado para
muitos sobreviventes da guerra em Angola que perderam braços
ou pernas. São conhecidos como mutilados. Estima-se que o nú-
mero de pessoas nessa condição chegue a setenta mil no país. Em
muitos casos, foram minas terrestres que os deixaram assim. Eram
conhecidos pela agressividade e revolta. Analzira conta que era
cena comum ver um mutilado agredindo os transeuntes com as
muletas e dizendo: “Fiquei assim para te defender. Agora já não
sirvo para nada!”. Para auxiliá-los, Analzira colaborou para criar
um centro de reabilitação e profissionalização na região de Lobito,
faixa litorânea central de Angola.

Ali existe uma oficina para a fabricação de muletas para aqueles
que ainda têm uma perna, e de carrinhos para os que perderam as
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duas pernas. Uma organização alemã doou cadeiras de rodas, que
foram transformados em carrinhos. Uma entidade norte-americana
financiou o projeto de muletas. Um jovem brasileiro, paralítico,
ajudou na implementação da oficina.

Há também sala de costura, cozinha, sala de artesanato e ba-
nheiro, adaptados para as necessidades especiais dos mutilados. A
ONU e a JMM deram recursos para a construção dessas unidades.
Analzira descreveu o trabalho numa fita gravada em Luanda em
novembro de 1994, pois na época não tinha máquina para bater
uma carta, nem tempo para escrever à mão:

Nós conseguimos um homem que vai ensiná-los (os mutilados)
a fazer tapetes, e outro vai ensinar a fazer cestos. Vamos também ensiná-
los a costurar com as máquinas que ganhei. O objetivo é fazer batas,
roupas africanas, para vender e arrecadar dinheiro para o projeto. Assim,
o dinheiro fica para eles terem uma vida mais digna.

POSTO MÉDICO LEMBI LEMBI

A doze quilômetros da cidade de Lobito foi construído um posto
de atendimento médico à comunidade. O nome significa “Con-
solai, consolai” na língua umbundu, frase extraída de Isaías 40.1.
Na época, o sistema de saúde pública estava em condições precárias
e mal conseguia atender a emergências. Diante dessa situação
Analzira, em parceria com a CBA e as igrejas batistas da região,
queria prestar serviços de saúde a uma população que dificilmente
tinha acesso aos hospitais das cidades.

Quatro meses depois da inauguração em janeiro de 1995, o
posto estava atendendo uma média de novecentos doentes por mês.
Oferecia à população carente uma farmácia, uma sala de tratamento
para injeções e curativos, um consultório para adultos e outro para
crianças, salas para atendimento ginecológico e obstétrico, e duas
salas para armazenamento de comida e medicamentos.

A JMM, a ONU e várias organizações não-governamentais
deram apoio para as obras de construção e para o bom andamento
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interno do posto. O delegado regional de saúde destacou funcio-
nários para trabalhar no atendimento. A Igreja Batista Unida do
Brás, São Paulo, enviou uma equipe de voluntários e profissionais,
que trabalharam dois meses no posto, liderados pela amiga Sonia
Fioranelli.

Esse projeto, entre outros, se desenvolveu quando Analzira
morou em Lobito durante dois anos, em 1994 e 1995. Embora
quisesse, ela não podia voltar à cidade do Huambo depois da Guerra
dos 55 Dias, pois a região estava ainda dominada pela UNITA e
muito perigosa.

O posto produziu resultados impressionantes, mas a um custo
alto para Analzira. Ela escreveu para a JMM em dezembro de 1995:

No Lobito foi um desgaste muito grande. É impressionante como
envelheci neste período. O trabalho tem sido demais, saio às 7h30 de
casa e só venho almoçar às 17 ou 18 horas. À noite, preparo relatórios,
estatísticas, atividades administrativas, etc. Estou trabalhando lá uma
média de 14 horas por dia para poder deixar tudo em condições para
os angolanos. Os cabelos embranqueceram muito...

O corpo de Analzira se desgastou em Lobito, mas seu coração
estava no Huambo, especialmente no seminário. Na mesma carta,
ela escreveu:

Sinto que meu coração está na formação de obreiros. Os alunos
que saíram daqui e estão no ministério estão realizando excelente
trabalho. Para mim é a grande prioridade: formar vidas que dêem
continuidade ao trabalho e realizem excelente obra... Os pastores do
Huambo querem muito que eu me defina por essa cidade, dando todo
o tempo aqui. Sinto-me feliz com a idéia porque aqui o meu ministério
é muito mais abrangente.

Até o final de 1995, Analzira conseguiu retirar-se do Posto
Médico Lembi Lembi, pois havia angolanos, “pessoas estratégicas”
nas palavras dela, que podiam dar continuidade ao projeto: “Eles
estão numa fase em que já não dependem de mim, pois estão bem
estruturados, com a administração organizada.”
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PROJETO ALFABETA

Foi um programa pioneiro de educação de adultos da cidade do
Huambo. Os professores foram treinados por uma pedagoga vinda
do Brasil e que também foi a idealizadora do método. Cem pessoas
por vez são alfabetizadas num período de oito meses. O programa
oferece capacitação para novos multiplicadores, que implantam o
projeto em outras regiões de Angola. O próprio governo examina
os candidatos e concede o certificado no final do curso.

Em dezembro de 1999, havia oito núcleos funcionando, cada
núcleo com aproximadamente cinqüenta alunos. Ao todo são em
torno de seiscentos alunos.

CANTOR UMBUNDU

Embora a língua oficial de Angola seja o português, Analzira incen-
tivou a criação de um hinário umbundu, a primeira língua da
maioria da população na região do Huambo. Com 502 hinos, o
livro foi impresso no Rio de Janeiro em 2001 pela JMM. Três mil
exemplares de Ocisungo Cesivayo, ou Hinário Para Louvor, foram
distribuídos entre as igrejas batistas da região do Huambo.

PROJETO EKUKU (E A SORVETERIA QUE

QUASE ACABOU COM ANALZIRA)

Este projeto, batizado com um nome umbundu que significa
“celeiro”, engloba a lanchonete e uma sorveteria que foram criadas
para ajudar a sustentar o seminário no Huambo. Analzira estava
tranqüila quando deixou Angola em 2002, porque a lanchonete
dava condições para o funcionamento auto-sustentável do
Seminário Teológico Batista do Huambo.

Embora seja uma das bases de sustento financeiro do semi-
nário, a lanchonete tornou-se também um meio de alcançar a
cidade do Huambo para Cristo. Analzira dá um exemplo:
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Nossa lanchonete continua sendo luz para esta cidade sofrida.
Outro dia, um cliente chegou bêbado e, quando me viu, começou a
chorar contando seus problemas. Sentamos juntos e percebi que outros
clientes que ali estavam riam da situação: A missionária ouvindo atenta-
mente um bêbado e lhe oferecendo um lanche gratuito! “Prega a palavra
a tempo e fora de tempo.” Evangelizei-o, oramos juntos e ele entregou
a vida a Jesus. Estamos estudando a Bíblia com ele todas as segundas-
feiras, e ele está firme na igreja.

A estrutura física da lanchonete é um contêiner que estava
abandonado na cidade. Analzira pediu o contêiner para a prefei-
tura, que prontamente lhe concedeu, achando que ela nunca teria
condições de tirar o objeto do local! Não conheciam sua criativi-
dade. Ela “mexeu os pauzinhos” e conseguiu o equipamento pesado
para levar o contêiner até o seminário.

A juventude do seminário se organizou em mutirão para pin-
tar, fazer jardim, varandas, balcões e armários, e também formou
um comitê para administrá-la. A Lanchonete Ekuku recebeu do

Um contêiner abandonado serve de base para a lanchonete que sustenta parcialmente
o seminário do Huambo.
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governo todos os documentos que regulamentavam o estabele-
cimento, e foi inaugurada em novembro de 2000, com a partici-
pação de representantes do governo e ONGs parceiras.

A grande motivação para a realização do empreendimento
fazia parte de um sonho acalentado há anos: criar um espaço para
a juventude naquela cidade, que só respirava medo, desânimo,
miséria e sem perspectivas para o futuro. Rapidamente, o Ekuku
se transformou no point dos jovens e das fotografias, pois não
havia outro lugar alegre e bonito para passear na cidade.

O Ekuku tem sido um “armazém de esperança” como definiu
certa vez um cliente no Huambo. Atualmente o projeto emprega
vinte pessoas, patrocina programas na rádio da cidade, oferecendo
senhas especiais de lanches e participa do sustento do seminário e
do projeto de assistência aos presos.

Quando montaram uma sorveteria no local, com uma
máquina doada, muitos riram e disseram para Analzira: “Mas irmã,
não há luz!”. Diziam isso porque a guerrilha sempre atacava as
estações de transmissão de energia, e dificilmente havia luz elétrica
na cidade. Quando havia energia, ficava ligada somente durante
três ou quatro horas à noite. Entretanto, depois que a sorveteria
passou a funcionar, nunca mais faltou luz na área central do Huambo!

A história da sorveteria é tão singular que merece um capítulo
à parte. Analzira narra os detalhes daquela novela dirigida por Deus:

Durante alguns anos Deus falava ao meu coração. Eu já estava
preparando a minha volta para o Brasil. Tinha o desejo de voltar e preparar
missionários. Foi nessa época que surgiu a idéia da sorveteria e outros
projetos que geravam renda para o seminário. A lanchonete começou
vendendo pão e bolo para os vizinhos, depois melhoramos. Pensamos
numa sorveteria, porque não havia nenhuma na cidade.

3
 Poderíamos

fazer muito dinheiro para sustentar o trabalho do seminário.

3 Até outubro de 2004, a sorveteria do seminário era a única da cidade com
máquina industrial e um padrão de qualidade.
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Foram os jovens que me incentivaram, sempre me apoiaram. Na
verdade, a lanchonete foi idéia deles. Nós dizíamos: “Já pensou termos
uma lanchonete ali; vamos faturar!”. Comecei a sondar se era da
vontade de Deus eu voltar para o Brasil.

Pr. Antônio Mendes, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, teve
uma participação muito especial nesse processo. Ele me perguntou:
“O que você quer para voltar ao Brasil?”. Respondi: “Eu queria uma
sorveteria”. Foi ali na igreja de Atibaia que falei do trabalho em Angola.
Sem aviso prévio, a igreja toda, numa questão de minutos no final do
culto, levantou uma oferta. Naquela manhã levantamos o dinheiro
suficiente para comprar a máquina de fazer sorvete. A Igreja Batista
da Penha, a Igreja Batista de Água Branca e a Igreja Batista Unida do
Brás também ajudaram a completar o material necessário para montar
a sorveteria no Huambo. Fui à fábrica escolher a máquina que queria.
Tudo do melhor, nada do mais barato. Pr. Jorge Schütz foi comigo e
trabalhou muito nisso. Depois fui embora para Angola.

Vieram aquelas pessoas dizendo: “Agora quero ver. Como vocês
vão fazer?”. Eu disse: “Deus proverá”. Pedi para as igrejas em Angola
orarem. O equipamento teria de ir por navio. Vimos que o preço era
muito caro, e a gente não tinha dinheiro para pagar. As igrejas deram
o equipamento e agora não há como levá-lo para Angola?

Aí surgiu uma senhora que se prontificou a nos ajudar. Ela estava
indo para Angola com a Rede Record de televisão para fazer uma
reportagem. Conseguiu tudo gratuito. Todos os documentos do frete
ficaram na mão dela. O navio saiu do Brasil, mas essa senhora e sua
equipe não conseguiram visto para entrar em Angola. O navio chegou
ao porto de Luanda e fiquei desesperada. Pedimos a ela que entregasse
a documentação para que pudéssemos retirar a carga. Ela dizia: “Espera
que eu vou”. Houve até ameaça de processo em cima dela para que
entregasse os papéis. Fiquei com medo de perder a carga, e então
marquei uma audiência com o diretor do porto.

Expliquei-lhe a situação: “Sou missionária, tenho uma carga no
porto e não consigo tirá-la porque os documentos estão no Brasil ainda”.
Ele viu que eu estava desesperada e respondeu que sem os papéis ele
não podia autorizar a retirada, mas podia tentar segurar o processo
para a carga não ir a leilão. Depois alguém falou comigo: “Será que o
diretor do porto vai fazer alguma coisa, vai lembrar de você?”. Fiquei
muito desanimada, porque pela lei a carga podia ir a leilão em trinta
dias se não fosse retirada.
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Na época, Angola estava reorganizando todo o setor alfandegário
dos portos e aeroportos e entregara tudo para uma empresa privada.
Estava tudo muito rígido, muito difícil. Então, fui falar com o Rotary
Clube e com a embaixada brasileira. Eu estava sozinha na capital,
batendo em várias portas sem resultado. E a senhora com a documen-
tação da carga no Brasil não conseguiu autorização para entrar em
Angola.

Passados alguns meses, pensei que ia perder a carga. Nesse inter-
valo, finalmente os documentos foram entregues no Brasil e chegaram a
minha mão. Quando abri o pacote, percebi que estavam todos em nome
do seminário do Huambo, pois a empresa transportadora não permitiu
que colocasse em nome de quem não fosse residente em Angola.

Fomos à alfândega e nos disseram que só alguém da diretoria do
seminário podia retirar a carga. “Sou a coordenadora pedagógica do
seminário”, eu disse. Mas eu precisava de uma autorização em papel
timbrado da escola. Como voltar para Huambo, a seiscentos quilômetros
da capital, para conseguir uma carteirinha? Então fui ao escritório da
convenção batista em Luanda: “Vamos fazer uma carteirinha aqui mesmo
para provar que faço parte da diretoria do seminário do Huambo”. Fize-
mos na hora, com minha foto e o logotipo do seminário. Depois de
passar no cartório para reconhecer minha assinatura, fomos até o porto
para dar entrada no processo de importação da mercadoria.

Além do equipamento da sorveteria, havia muita roupa, livros,
nove computadores, teclados musicais, violões, 40 colchões doados
pela Igreja Batista da Penha e 44 bicicletas doadas por um membro da
Igreja Batista de Água Branca que trabalhava na Caloi. A carga toda
pesava 50 toneladas.

Quase três meses haviam-se passado desde que a carga chegara a
Angola. Teríamos de pagar taxas diárias de armazenagem e outros tri-
butos que incidiriam sobre os dois contêineres de aproximadamente
doze metros de cumprimento cada um. As taxas apuradas somaram
mais de cinqüenta mil dólares. Mas ainda havia dúvida se a carga já
fora leiloada.

Fui ao porto com um oficial da alfândega para verificar se a carga
ainda estava lá. Eu falava o tempo todo: “Em nome de Jesus essa carga
não foi leiloada”. Um dos funcionários do porto disse para seu chefe:
“Essa não é a carga que estava acompanhada de um cartãozinho do
diretor do porto?”. Abriram os arquivos e acharam um bilhete do diretor
com ordens para cuidar da carga, pois pertencia a uma missionária
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brasileira. A carga estava lá intacta, os dois contêineres. Ninguém mexeu
com ela, mas não podíamos retirá-la sem primeiro pagar as taxas.

Novamente comecei a me desanimar: “Deus, não agüento mais.
Quanto eu já sofri com essa carga!”. Alguém sugeriu que eu falasse
com a ONU a fim de conseguir isenção das taxas com base na ajuda
humanitária. Marquei uma audiência com o representante da ONU
em Angola.

A essa altura, pr. Tymchak, diretor da JMM, havia ligado para
mim para dizer que eu deveria deixar a carga: “Desista disso; as igrejas
daqui vão entender”. Eu estava muito desgastada, muito magra, não
conseguia comer direito, e ele estava com medo que eu morresse com
todo o estresse do momento. Mas resolvi continuar.

Consegui fotos do embarque da carga no Brasil e das doações,
para provar que era ajuda humanitária. Mas como eu conseguiria provar
que a sorveteria era ajuda humanitária? Fiz um dossiê completo do
projeto, com justificativas, explicações, objetivos, até a minha história
em Angola durante a guerra.

No dia marcado, cheguei ao escritório da ONU e me deparei
com muita gente importante na sala de espera. Pensei: “Hoje vou
tomar chá de cadeira”. Mas fui a primeira a ser chamada. Mostrei-
lhe o dossiê. Ele disse: “Mas sorveteria, ajuda humanitária, como é
isso?”. Eu tinha separado um livrinho sobre o projeto. Expliquei que
a sorveteria traria alegria para a cidade em reconstrução, que seria
um ponto de encontro dos jovens, que a renda seria revertida para o
projeto na cadeia e para o sustento do seminário e outros programas
sociais. Ele aprovou a isenção das taxas alfandegárias e fui para o
porto com os papéis.

Chegando lá, descobri que, mesmo com a isenção das taxas
alfandegárias, eu teria de pagar os serviços portuários em vários setores
do terminal. Então, entreguei-lhes uma carta explicando tudo
novamente, que eu era missionária brasileira que precisava de ajuda,
que o Brasil se beneficiou com a escravatura, que ninguém faz nada
pela África, que era uma oportunidade para deixarmos memoriais de
amor em Angola. A essa altura eu estava num estresse muito grande.
Fui buscar o resultado e todos me liberaram das taxas.

Mas ainda havia o custo do guindaste usado para remover a carga
do navio, um total de 800 dólares. Eu não tinha esse dinheiro, e não
podia pedir ao pr. Tymchak, porque ele havia me mandado sair da
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história! Voltei para casa. Lá um missionário me chamou e disse: “Ana,
você é teimosa. Todo mundo saiu da história. Você está sozinha. Isso
não é de Deus. Quando Deus está na história há unanimidade”. Ele
acabou comigo. Fui para meu quarto e chorei, chorei. Mas Deus me
falou: “Pode continuar, vai nessa história”.

Chamei o missionário e ele me emprestou uma parte dos
oitocentos dólares, dizendo: “Vamos logo acabar com isso. Não agüento
mais”. Fui com ele e com um jovem brasileiro que estava em Angola
para ensinar informática. As aulas dependiam dos computadores, que
estavam retidos no porto com o resto da carga.

Fui para o porto chorando. Resolvi não trocar o dinheiro para
fazer o pagamento. Disse: “Depois de tudo que passei, ainda vou ter
que gastar esse dinheiro!”. Liguei para o oficial do porto e disse-lhe:
“Não tenho os oitocentos dólares e não vou pagar. Você faz o seguinte:
Pode leiloar minha carga, vende, faça o que quiser. Não agüento mais,
estou cansada dessa história. Se fosse da vontade de Deus, eu ia tirar
tudo sem problemas. Não deu certo, deixe para lá”. Eu estava chorando
o tempo todo. Houve um silêncio e o oficial me disse: “Ligue daqui a
meia hora”.

Depois de meia hora eu liguei novamente. Ele me disse: “Vem
logo tirar essa carga; não agüento mais ver essa carga aqui!”. Fomos
para o porto chorando, dessa vez de alegria.

Eu tinha falado antes com o pessoal da Oderbrecht, uma
construtora brasileira instalada em Angola, que eu precisava de ajuda
para retirar a carga. Concordaram em me ajudar, achando que eu não
ia conseguir a liberação. Quando cheguei lá, não acreditaram que eu
conseguira, mas me emprestaram o guindaste e os caminhões e até
dois carros sinalizadores para acompanhar o comboio!

Ao sairmos do porto, chorando, a polícia queria revistar a carga.
A primeira coisa que viram quando abriram o contêiner foi a máquina
de fazer sorvete. Falaram: “Sorvete! Ajuda humanitária! Que história é
essa?”. Foram os funcionários não-crentes da Oderbrecht que me
defenderam e explicaram como a sorveteria ia ajudar o povo angolano!
Mostrei ao policial o dossiê sobre o projeto e fomos liberados mais
uma vez.

A carga foi levada para a sede da associação das igrejas batistas
em Luanda. Analzira chamou os jovens das igrejas próximas para
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passar a noite no local, a fim de evitar saques. Alguns dias depois,
a carga seguiu para Huambo num vôo do PAM, mais uma vez
sem pagar nenhum tostão.

Um dos jovens brasileiros se lembra do momento em que a
carga chegou ao seminário: “A irmã Analzira abriu uma caixa de
chicletes e jogou tudo para o alto. Ficamos pulando feito crianças”.

PROJETO LIVRARIA

Os projetos não pararam de nascer com a saída de Analzira de
Angola. Quando uma equipe da Igreja Batista de Água Branca
(IBAB) esteve em Angola em outubro de 2004, lançou simboli-
camente a cooperação para a fundação de uma livraria no Seminário
Teológico Batista do Huambo ao entregar às lideranças um jogo
de materiais contendo cinco livros. O projeto se propõe a criar
parcerias com editoras evangélicas e seculares no Brasil e espera criar
uma fonte de renda para o seminário, gerar empregos e facilitar o
acesso aos livros e ao conhecimento. O objetivo a longo prazo é
estabelecer outras livrarias em outros centros urbanos de Angola.

O povo angolano tem um forte desejo pelo conhecimento e
especial predileção pela leitura, principalmente porque tiveram
muito pouco contato com as culturas consumistas, que não valori-
zam tanto o saber. No entanto, na situação de pós-guerra, o serviço
de livrarias está longe de ser normalizado, e os preços dos livros,
quando se encontram, são elevados e em dólar.

A guerra destruiu as cidades e seus serviços de infra-estrutura,
sobretudo no Huambo, que foi dura e ininterruptamente bombar-
deada por quase dois meses em 1993. Nenhum prédio saiu ileso,
com exceção do seminário e de algumas igrejas. Agora, na fase de
reconstrução, a igreja, como instituição forte em valores e princípios,
está sendo desafiada a contribuir com a formação educacional tanto
de suas comunidades como da população em geral.
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RADICAL ÁFRICA

“Você fez a decisão mais louca da sua vida... ”

DO MANUAL DE TREINAMENTO

PARA O PROJETO RADICAL ÁFRICA

De volta ao Brasil desde agosto de 2002, Analzira sonhava com a
preparação de jovens brasileiros para atender ao chamado de Deus
para missões. Numa entrevista afirmou: “Eu creio no Brasil como
uma resposta para alcançar não só a África, mas todo o mundo.
Lá, eu era uma. Aqui... eu sou 100, 200, 300”.

1
Segundo pr. Wal-

demiro Tymchak, ela está fazendo clones de si mesma.
Nessa época, já estava em fase de estudo um projeto de treina-

mento missionário diferente, não tradicional. Seria uma parceria
entre a JMM da Convenção Batista Brasileira e a Missão Novo
Horizonte (MNH), com o intuito de preparar grupos de jovens
para evangelizar o continente mais pobre do planeta.

Com a chegada de Analzira, o projeto tomou forma e foi
batizado de “Radical África”. A MNH saiu de cena, porém Analzira

1 
“É hora de ir”, Enfoque Gospel, março 2004, p. 16.
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continuou o desenvolvimento do que chama de “um novo para-
digma missionário”.

O primeiro objetivo do Radical África já dá indícios da natu-
reza não convencional do projeto: “Treinar candidatos... para servir
ao Senhor em situações de crise e circunstâncias imprevisíveis”.
Devido às condições precárias do serviço, o perfil é de solteiros ou
casados sem filhos. O compromisso mínimo é de três anos. Apesar
de ser um tempo limitado, o pr. Waldemiro Tymchak, diretor da
JMM, prevê que um dos resultados do projeto será a geração de
grandes missionários efetivos.

Os candidatos, ou radicais, como se costuma chamá-los, se
deparam com a seguinte saudação na primeira página do manual
de treinamento: “Você fez a decisão mais louca da sua vida, mas
também a mais correta e emocionante!”.

Depois de uma pré-seleção cuidadosa, os candidatos parti-
cipam de aulas teóricas sobre Bíblia, Antropologia, Lingüística e
outros assuntos afins no Centro Integrado de Educação e Missões
(CIEM), no Rio de Janeiro. Até aí, nada demais. Mas são as aulas
práticas que fogem do treinamento tradicional e que separam o
joio do trigo.

COMIDA RACIONADA

Em uma semana na selva, longe da sala de aula, os alunos fazem
rapel, caminhadas longas, travessia de rio a cabo e outras atividades
que exigem resistência física e emocional. Tudo sob a supervisão
exigente de fuzileiros navais. Analzira explica: “Durante a semana,
procuro racionar a comida, libero refrigerante só para o final de
semana e mando preparar apenas uma sopa, mesmo quando estão
com muita fome”.

Os radicais são incentivados a encarar o período de apren-
dizado e estudos como “treinamento militar de guerrilha”. Sabem
cedo que vão como “tropa de choque” para povos africanos com
pouco conhecimento do evangelho. O manual rege: “Você agora
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é um fuzileiro naval de Jesus Cristo”. Analzira explica que a forma-
ção educacional do quartel prepara o jovem para enfrentar situações
difíceis, ao mesmo tempo que lhe molda o caráter.

É bem provável que os jovens não tenham de atravessar um
rio a cabo no campo missionário, porém, esse tipo de atividade
serve como triagem e preparação para outros desafios. Analzira
conta que vários jovens já desistiram nessa etapa do curso.

Trabalhamos a capacidade que cada um tem de resistir às crises, às
necessidades. O aluno consegue esconder de você sua verdadeira
personalidade em alguns meses, mas em um ano, não. Ela vem à tona.

Trabalho muito o caráter dos candidatos. Durante as aulas de
sobrevivência na selva, provoco neles uma situação de crise. Alguns
choram. Por exemplo, o militar fala: “Caia na água”. A menina fica
olhando para a roupa. O objetivo é analisar sua capacidade de decidir
rápido, de enfrentar crise. Não dá tempo de refletir, de pensar normalmente.

Às vezes eles comem no chão. Uns alunos comem certas coisas
enquanto outros não podem. Provocamos ao máximo para ver o limite
deles, até onde vai a capacidade de suportar a vontade de “chutar o
balde”. Tive um aluno que chegou para mim e disse: “Vou me embora;
não agüento mais. Isso aqui é um Big Brother.”

Ele reagiu dessa maneira, porque os alunos não podem sair da
escola. É como um presídio! Não podem telefonar para casa. Tiro o
celular deles. Não podem receber visita. Enchemos a vida deles de
“não podes” para provocar uma reação.

Talvânia de Araújo Santos, de Atalaia, Alagoas, integrante da
segunda turma de radicais, afirma que o treinamento duro “ajuda
a perseverar no campo. Como a missionária Analzira diz: ‘É um
quebra em nossa vida’.” Analzira acrescenta:

O aluno que consegue suportar essas coisas no treinamento
geralmente consegue trabalhar bem no campo. O aluno que explode e
“chuta o balde” aqui vai fazer coisas piores no campo.

Falamos de “paredão” quando o aluno está ameaçado de sair. Depa-
rei-me com uma menina que estava nessa situação: “Você está no paredão,
sabia? Você vai me dar trabalho lá no campo , por causa das coisas que
você anda fazendo. Já chamei sua atenção umas três, quatro vezes”.
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Ela chorou muito, depois caiu em si e disse: “É verdade, Anal-
zira”. Nosso curso é intensivão. Fico com eles um ano, e acabo
detectando quem vai dar trabalho no campo.

O problema é que ninguém quer passar pelos cursos de missões;
ninguém tem tempo. Mas os entusiasmados dizem: “Eu preciso ir
porque as almas estão morrendo”. Respondo: “Há quantos anos as
almas estão morrendo, e você não é o messias”. Precisam desses cursos
de treinamento intensivo de missões.

ESTÁGIOS NOS MORROS

De volta da selva, os radicais também participam de estágios super-
visionados nos morros e favelas do Rio Janeiro, onde trabalham
com igrejas locais em projetos comunitários. Eles poderão criar
projetos semelhantes quando chegarem à África.

A filosofia do projeto não permite que os participantes tenham
recursos financeiros individuais. O dinheiro do grupo é mantido
num fundo comum e administrado pela liderança, da mesma ma-
neira que vivem as comunidades africanas.

De fato, todo o treinamento dos radicais é feito em grupo.
Geoésley José Negreiros Mendes, de Imperatriz, Maranhão, outro
integrante da segunda turma, enxerga o aspecto relacional como um
dos mais importantes do projeto: “Aprendemos a trabalhar em equipe.
Aprendi que a minha vida não é mais minha. A base do projeto está
em Atos 20.24: “Todavia, não me importo, nem considero a minha
vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar
a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de
testemunhar do evangelho da graça de Deus”.

Outra fase do treinamento é a promoção do projeto nas igrejas
batistas. Isso inclui o levantamento de recursos financeiros e de
parceiros de oração. Após um ano de treinamento no Brasil, o
grupo parte para o Senegal, onde começa a mergulhar na cultura
africana e passa seis meses aprendendo noções básicas da língua
francesa, falada numa boa parte do norte e noroeste da África. A
primeira turma de dezoito jovens seguiu para a África em 2004.
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Ao chegar lá, Analzira espera que o novo missionário esteja
capacitado a servir ao Senhor em situações de crise, realizando o
trabalho com firmeza na palavra de Deus, contudo maleável e
flexível às circunstâncias imprevisíveis e até mesmo improváveis.
Acrescenta: “Acima de tudo, o amor à África deverá ser uma nítida
marca na vida deles”.

Depois dos seis meses no Senegal, a equipe é subdividida em
grupos de três a seis pessoas. Esses grupos menores vão para outros
países da África, quase sempre de maioria muçulmana, onde traba-
lham sob os cuidados de missionários veteranos durante mais um
ano e meio. Lá os radicais usam projetos comunitários para servir
o povo, já que a evangelização direta é proibida nesses lugares.
Alfabetização, escolas de futebol, cursos de cabeleireiro e artesanato
são alguns dos métodos usados para atender as necessidades da comu-
nidade e comunicar o amor de Cristo.

Jovens brasileiros enfrentam treinamento de sobrevivência no Radical África, projeto no qual
Analzira tem papel importante.
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NÃO SINTO MAIS DORES

“Os radicais foram muito bem treinados”, disse Kerley Permínio
de Souza, missionária veterana num país do oeste africano. Depois
de receber em sua casa três jovens da primeira turma, ela comentou:
“Eles têm disposição para servir, prontidão, despojamento,
flexibilidade, alegria e muita vontade de ver a Palavra de Deus
pregada”.

Kerley conta a história de um dos radicais que fez diferença
na vida de uma senhora da etnia sussu. Essa senhora era respeitada
pela comunidade porque já fizera a peregrinação à cidade sagrada
muçulmana de Meca, mas sofreu um derrame cerebral e ficou
parcialmente paralisada.

A muçulmana disse para Erenita (do Projeto Radical): “Minha
filha, eu tenho que lhe dar cola! Desde que você esteve aqui, e me
massageou e orou por mim, não sinto mais dores”.

Com a voz embargada, Kerley explicou a Erenita o que aquela
senhora queria dizer: “Na cultura desse povo há uma semente
chamada cola. Todos os compromissos e pactos importantes são
selados com essa semente. Quando se quer honrar ou respeitar
alguém, dá-se cola de presente”.

2

2 
Depoimento extraído de “Os Radicais do ponto de vista de uma veterana”,

Jornal de Missões, março/abril 2005, p. 8.
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DOCUMENTOS DE

RECONHECIMENTO

Estes documentos reconhecem e celebram os ministérios
diversos de Analzira em Angola.
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1483 O navegador português Diogo Cão aporta no baixo
rio Congo, na região norte da Angola atual.

A partir de 1570 O “boom” açucareiro no Brasil significa maior
demanda por escravos da África. Angola  torna-se
um dos principais fornecedores.

1571 A coroa portuguesa ordena a conquista de Angola.
Paulo Dias de Novaes é nomeado primeiro capitão-
donatário de Angola.

1641-1648 Os holandeses ocupam Luanda (ao mesmo tempo
que procuram estabelecer-se no nordeste brasileiro).
São expulsos em 1648.

1720-1730 O crescente comércio de escravos causa guerra no
planalto central. É um século de  estagnação, em
que Angola apenas serve como fornecedor de
escravos.

1836 Abolição do tráfico de escravos no Atlântico.

1854 Abolição parcial da escravatura em Angola.

1869 Início da produção de borracha virgem. A borracha
torna-se o principal produto de exportação,
alcançando o auge em 1899, e o colapso definitivo
em 1912.

1878 Fim da escravatura. Primeiras missões protestantes
em Angola.

CRONOLOGIA DA HISTÓRIA

DE ANGOLA
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1885 Conferência de Berlim: a partilha da África pelas
potências européias.

1891 Após duras negociações, as fronteiras atuais de
Angola são definidas na Europa; o território é
atribuído a Portugal.

1900 Em vários lugares do território angolano há
inssurreição contra os portugueses.

1906 Criação do imposto indígena, que obriga os
angolanos a trabalhar para os portugueses.

1912 Descobrimento dos primeiros diamantes em
território angolano.

1926-1930 Início da ditadura de Antonio de Oliveira Salazar
em Portugal.

1951 As colônias de Portugal deixam o status  de
“colônia” para se tornarem “Províncias do
Ultramar”, como parte integrante da “Nação
portuguesa”.

1954 Fundação, em Leopoldeville (Kinshasa), da
UPNA-União das Populações do Norte de Angola,
sob a presidência de Holden Roberto. Em 1958 a
UPNA passa a chamar-se UPA (União das
Populações de Angola).  

1955 Nasce Analzira Pereira do Nascimento em São
Paulo, Capital.

1956 Fundação do MPLA (Movimento Popular de
Libertação de Angola), sob a presidência de
Agostinho Neto.

1961   6 de janeiro: massacre de agricultores de
    algodão, na Baixa do Cassangue. 
  4 de fevereiro: início da luta armada com ataque
    às prisões de Luanda pelo MPLA.
 15 de março: revolta sangrenta no norte. A
   ONU exige a descolonização. Portugal aumenta
   a presença de tropas contra os “terroristas”.

1963 O MPLA inicia ofensiva militar em Cabinda.
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1965 O MPLA obtém da Zâmbia e da Tanzânia
importante apoio para a guerra de libertação no
leste de Angola.

1966 Fundação da UNITA, sob a presidência de Jonas
Savimbi.

1970 Progresso econômico. O petróleo traz mais divisas
do que café ou diamantes.

1973 Enfraquecimento dos movimentos de libertação. A
então União Soviética limita sua ajuda ao MPLA;
os EUA se negam a ajudar.

1974   25 de abril: a Revolução dos Cravos. Fim da
    ditadura salazarista.
  Julho: Portugal assina cessar-fogo com os
    movimentos de libertação.

1974-5 Êxodo de 300 mil portugueses.

1975   Analzira começa o curso de teologia na
    Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
  Janeiro: em Portugal, MPLA,FNLA e UNITA
    assinam o Acordo de Alvor.  É instalado um
    Governo de Transição, formado pelos três
     movimentos.
  Abril: em Luanda e no Norte têm início
    combates entre o MPLA e a FNLA.
  Julho: MPLA expulsa FNLA e UNITA de
    Luanda. Cria-se ponte aérea para Lisboa para
    repatriamento de colonos, os “retornados”.
 Outubro: o exército sul-africano marcha sobre
    Angola para apoiar a UNITA e a FNLA, e
    avança sobre Luanda; chegam a Luanda as
    tropas cubanas.
  11 de novembro: independência de Angola. O
    Brasil é o primeiro país a reconhecer a nova
    República Popular de Angola.

1977 O “Kwanza” substitui o “Escudo” português como
moeda nacional.

1979 José Eduardo dos Santos é nomeado Presidente da
República.
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1980   Analzira termina o curso de teologia.
  Decreto sobre o registro de comunidades e
    instituições religiosas.

1983 Analzira recebe convite para trabalhar em Angola
como enfermeira.

1984 Fevereiro: Acordo de Lusaka entre Angola e a
África do Sul. A UNITA entra no território ao
norte do caminho de ferro Benguela.

1985 Analzira chega pela primeira vez a Angola, em
novembro.

1986 Começam as aulas no Seminário Teológico Batista
do Huambo, com três professores e cinco alunos.

1987   Abril: intervenção sangrenta das forças de
    segurança contra os tokoístas. Os combates em
    Mavinga e Cuito Cuanavale mostram a situação
    de empate militar.
  Dezembro: o Protocolo de Brazzaville determina
    a independência da Namíbia e a retirada dos
    cubanos.

1989   Fevereiro: visita do Arcebispo Desmond Tutu a
    Luanda.
  Junho: dos Santos e Savimbi apertam as mãos
    em Gbadolite. Nada mais do que isso.
  Setembro: Angola adere ao FMI e ao Banco
    Mundial.

1990 Abril: início das negociações diretas entre o
governo da RPA e a UNITA.

1991   Analzira se torna missionária oficial da Junta de
    Missões Mundiais da Convenção Batista
    Brasileira.
  Maio: dos Santos e Savimbi assinam o acordo
    de cessar-fogo em Bicesse.

1992   Março: dissidentes acusam a UNITA de
    violação de direitos humanos.

  Setembro: eleições parlamentares e
    presidenciais.
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  Outubro: publicação dos resultados das eleições,
    consideradas “livres e justas” pela ONU. Vitória
    do MPLA nas eleições, mas a UNITA não
    aceita os resultados.
  Novembro: UNITA é expulsa de Luanda;
    recomeça a guerra; indícios de “purificações
    étnicas” por parte dos dois partidos.

1993   Janeiro:  a UNAVEM II declara que a UNITA
    ocupa 104 dos 163 municípios de Angola.
  9/1:  início dos combates pesados na cidade do
    Huambo entre as tropas do governo e a
    UNITA.  Analzira e outros passam semanas
    como refugiados no templo da Primeira Igreja
    Batista do Huambo.
  Março: fim da Guerra dos 55 Dias na cidade do
    Huambo; a UNITA conquista a cidade, e as
    forças do governo se retiram.
  Junho: Analzira e outros estrangeiros são
    retirados do Huambo pela Cruz Vermelha
    Internacional.

1994   Negociações em Lusaka; prossegue a guerra e a
    violência generalizada. Cerco de Quito/Bié
    dura meses.
  Novembro: cessar-fogo com a assinatura do
    Protocolo de Lusaka.

1998 Novembro: recomeço da Guerra.

2002   Em 22 de fevereiro morre Jonas Savimbi,
    dirigente da Unita, assassinado na região do
    Moxico, no leste de Angola.
  Abril: assinatura, em Luanda, do “Memorando
    Complementar ao Acordo de Paz de Lusaka”,
    entre a Unita e o Governo de Angola.
  Analzira retorna ao Brasil a fim de treinar
    vocacionados para missões, especialmente para
    o povo africano.
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