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INTRODUÇÃO 
 
O Universo em sua diversidade maravilhosa é obra de Deus, o Criador, cujo 
plano se revela na Unidade sob o domínio do homem. O amor promove e 
efectua essa Unidade que deve existir entre os homens. Nosso Senhor 
Jesus Cristo assegurou aos crentes que a verdadeira Unidade é aquela que 
é fundamentada no Amor ao próximo (S. João 15:12) 
 
- Jesus Cristo une os que o amam e n´Ele crêem dando-lhes o Seu Espírito 
Santo. Por Ele a Unidade é restaurada todos os dias. É preciso promover 
essa Unidade, que tem sido rompida pelo pecado. 
 
- Jesus Cristo quer que os seus seguidores sejam unidos entre eles e com 
Ele. Este desejo do grande  Mestre  revela-se  na sua Oração Sacerdotal 
S. João 17: 20-21. 
 
- Ao celebrarmos o Dia da Unidade da Mulher da IECA neste ano 2015, 
devemos dar graças a Deus, pela Sua Palavra que nos congrega em torno 
do Seu Filho Amado autor e consumador da nossa fé. Durante o ano findo, 
muitos foram os desafios enfrentados pelas Mulheres, mas Jesus Cristo deu 
vitória a todas; e assim continuamos firmes na fé, na irmandade da família 
Cristã. Vamos continuar a servir a Deus escutando a Sua voz. Vamos 
agradecer a Deus pelo trabalho da Direcção que terminou bem o seu 
mandato; vamos orar pelas vitórias da nova Direcção. Vamos renovar a 
nossa Aliança com Deus. 
 
- Que Deus Nosso Pai que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa 
Luz nos abençoe rica e poderosamente. Ámen. 

Revª Ilda Valério. 
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SEGUNDA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Texto: Efésios 4:1-5 
 

Tema: As bases da Unidade! 
 
O Apóstolo S. Paulo entendeu alertar a Igreja que todos devem promover a 
Unidade, porque afinal a Igreja na sua essência está alicerçada numa única 
fé, num único Deus, num único Senhor Jesus Cristo. Não há motivos de 
discórdias, nem brigas, porque o fundamento da Unidade dos filhos e filhas 
de Deus é o Seu Filho Jesus Cristo. 
 
Fazer a unidade da Igreja e construí-la é a tarefa de todo cristão, de cada 
um de nós. Quando se construi um templo, um palácio, se busca uma área 
preparada para isso. A primeira coisa que se faz é buscar a pedra de base, 
a ‘pedra angular’, como diz a Bíblia. E a pedra angular da unidade da Igreja, 
a pedra angular da Igreja é Jesus. 
 
Nosso Senhor Jesus Cristo é “a pedra sobre a qual nós edificamos a 
unidade da Igreja”, sendo que, “sem a qual não é possível construir”. 
 
Não há unidade entre os cristãos sem Jesus Cristo na base; por isso, todos 
os verdadeiros filhos de Deus, devem ser movidos através da ajuda do 
Espírito Santo, o único capaz de fazer a unidade na diversidade dos povos, 
das culturas, das pessoas. 
 
Quando o povo de Deus conhece as bases da unidade cristã, as vidas são 
transformadas pelo Senhor que desperta em nós a vocação pela qual fomos 
chamados, confirmando que devemos aceitar a vontade do Senhor, 
devemos viver numa Igreja que testemunha o Evangelho que une as 
pessoas em Jesus cristo. 
 
Motivos de oração: 
 
- Orar pela Unidade de toda a Igreja; 
 
- Orar pela Unidade das famílias. 
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TERÇA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Texto: Ester 4: 15-17 
Tema: A Unidade em oração traz vitórias! 

 

Lendo o livro de Ester encontramos muitos desafios. Os desafios não 
existiram só naquele tempo; até agora homens e mulheres enfrentam os 
mesmos desafios ou ainda piores. A nossa vitória está no poder da oração. 
 

Na nossa organização temos um lema; um compromisso: "Eu e a minha 
casa serviremos ao Senhor". 
 

Este compromisso envolve muitos aspectos, que podem comprometer 
aquilo que nós queremos. Ex. O trabalho, o negócio, a família, os filhos; 
enfim. Se nós todas nos unirmos em oração, os obstáculos podem ser 
ultrapassados. 
 

Motivos de oração: 
 

- Orar pela harmonia conjugal; 
 

- Orar pelos filhos que ainda não aceitaram Jesus. 
 

 

 
 

 
QUARTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

Texto: Hebreus 2: 11-12 
Tema: Mulher da IECA comprometida com a Unidade, intercede pelo 

poder Santo! 
 

Na vida há coisas primárias e secundárias. Significa que como crentes 
precisamos ter a oração como prioridade na execução das nossas acções. 
Os crentes devem ser pessoas comprometidas com a oração em toda a sua 
vida. Pessoas chaves da família, isto é, o pai e a mãe devem ser pessoas 
treinadas no temor do Senhor. 
 

A bênção espiritual é a base da prosperidade material para Paz e segurança 
integral. A mulher cristã deve comprometer-se a promover a Unidade das 
famílias e da Igreja. 
 

 

Motivos de oração: 
 

- Orar pelo crescimento espiritual da Igreja; 
 

- Orar pela liderança da IECA ao nível Geral 
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QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Texto: Romanos 12: 9-17 
Tema: A Unidade manifesta-se pelo amor ao próximo! 

 
O amor é a virtude mais sublime que qualquer pessoa deve ambicionar em 
todo seu ser. A Unidade é o resultado da prática do amor verdadeiro. 
 
As vezes as pessoas mostram que amam os seus irmãos ou irmãs, mas é 
um amor superficial. O Apóstolo S. Paulo pela experiência que tem de lidar 
com as pessoas entendeu esta realidade; por isso é que ele alertou; a alerta 
continua até hoje. No seio da Comunidade em geral ou mesmo cristã, há 
pessoas que o seu amor é fingido. 
 
A mulher ou o homem tem outros pensamentos em seu coração que não 
contribuem nada para a promoção da Unidade; mas superficialmente faz 
entender que ama a todos. 
 
Os fingimentos não constroem a Unidade. 
 
Motivos da oração: 
 

- Confissão e petição de perdão; 
 

- Interceder pelo amor verdadeiro. 
 

 

 
 

 

SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Texto: Hebreus 12:12-16 
Tema: Levar as cargas uns dos outros! 

 
O propósito de Deus ao criar o homem e a mulher é para que cada um 
apoie o outro; porque o homem é um ser social. 
 
A sua felicidade depende do apoio de outras pessoas. As orações, a 
meditação da Palavra de Deus, as actividades diárias partilhadas, e o 
cumprimento da missão de cada um, tudo concorre para a renovação e dá 
uma nova esperança a todos. O levar as cargas uns dos outros faz parte da 
construção da Unidade. 
 
Cada pessoa deve considerar o seu irmão ou sua irmã, como algo que lhe 
completa; deve apoiá-lo espiritualmente ou materialmente. 
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Motivos de oração: 
 
- Orar pela expansão do Evangelho em toda Angola 
 

- Orar para que as famílias tenham sabedoria para ensinar os seus filhos a 
Unidade que há em Cristo Jesus. 
 

 
 

REFLEXÃO BÍBLICA PARA O DOMINGO, 22 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

Texto Bíblico: S. João 15:7 
 

Tema: Unidas em Jesus Cristo, sirvamos escutando a voz 
de Deus! 

 
 

Deus quer que seus seguidores sejam unidos. Quando Jesus se despediu 
dos discípulos, uma das primeiras coisas em sua mente foi a unidade dos 
seus discípulos: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles 
que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra; a fim de que 
todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam 
eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste" (S. João 
17:20-21). Aqueles que querem glorificar a Deus incentivarão esta unidade 
entre os crentes: "Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da 
edificação de uns para com os outros" (Romanos 14:19). Como servos de 
Deus em comunhão com o Espírito Santo, devemos trabalhar humildemente 
para manter a unidade.  
 
O apóstolo Paulo exorta: " completai a minha alegria, de modo que penseis 
a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o 
mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não 
tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada 
qual o que é dos outros" (Filipenses 2:2-4). S. Paulo deu a fórmula prática 
para esta paz quando escreveu à Igreja dividida em Coríntio: "Rogo-vos, 
irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a 
mesma coisa e que não haja entre vós divisões; antes, sejais inteiramente 
unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer" (1 Coríntios 
1:10). 
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DOMINGO 22 DE FEVEREIRO DE 2015 
PROGRAMA DO CULTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DE 

ORAÇÃO PELA UNIDADE DA MULHER DA IECA 
 

1. Prelúdio (Louvores de Acção de Graças) 
 
2. Marcha de entrada dos grupos corais e oficiais do culto 
 
3. Intróito - Salmo nº66:1-4 
 
4. Oração de invocação 
 
5. Hino de louvor nº 15 em Português 
 
6. Palavras de Boas Vindas e Anúncios 
 
7. Oração de petição do perdão de pecados 
 
8. Louvores: ________________, ________________, ________________ 
 
9. Litania especial do Dia da Unidade: 
 
Liturgista: Oh Deus, Nosso Criador, que cuidas de nós continuamente, 
protegendo, e sustentando-nos; nós te agradecemos pela provisão tão 
abundante, que nos concede dia após dia. 
 
Congregação: Te damos graças Senhor pelo Teu Amor inefável. 
 
Liturgista: Nós te agradecemos oh Deus pela Unidade que tens operado no 
seio da Igreja, apesar de nos conceder dons diferentes, o Espírito Santos, 
opera em cada um de nós, confirmando que somos Teus. 
 
Congregação: Te damos graças Senhor pelo Teu Amor inefável. 
 
Liturgista: Nós te agradecemos oh Deus, pela maneira como orienta as 
nossas vidas. Te agradecemos por aqueles que dirigem as nossas vidas, a 
Tua Igreja, o nosso País, nossa terra; te agradecemos por aqueles que 
dirigem o Teu Povo de acordo com a Tua vontade. 
 
Congregação: Te damos graças Senhor pelo Teu Amor inefável. 
 

Liturgista: Deus Eterno, Te pedimos que abre as nossas mentes e os 
nossos corações para reconhecermos as nossas falhas. Mostra-nos como 
viver de acordo com a Sua imagem e semelhança. 
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Congregação: Te damos graças Senhor pelo Teu Amor inefável. 
 
Liturgista: Deus Pai, doador e sustentador das nossas vidas. Tu nos 
chamaste para sermos discípulos de Jesus Cristo, que nos tirou da 
escuridão do pecado para a luz do amor; nós temos confiança em Ti, por 
isso, aumenta a nossa fé. Una-nos, à videira verdadeira, Jesus Cristo.  
 
Congregação: Te damos graças Senhor pelo Teu Amor inefável. 
 
10. Louvores: _______________, ______________, __________________ 
 
11. Leitura do historial do Dia da Unidade da Mulher da IECA 
 
12. Intercessões: 
 

a) Pela Unidade das famílias; 
 

b) Pela Unidade da Igreja e dos líderes do País. 
 
13. Ofertório e coros de exaltação 
 
14. Oração da dedicação das ofertas 
 
15. Hino nº230 em Português 
 
16. Intercessão geral 
 
17. Leitura Bíblica e Sermão  
 

Texto bíblico: S. João 15:7 
 

Tema: Unidas em Jesus Cristo, sirvamos escutando a voz de Deus! 
 
18. Hino nº101 em Português 
 
19. Bênção 
 
20- Saída e saudação à porta 
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HISTORIAL DO DIA DA UNIDADE DA MULHER DA IECA 
 
 

A Igreja Evangélica Congregacional, foi implantada em Angola, aos 11 de 

Novembro de 1880. Desde a sua implantação até 1975, apesar das várias 

Missões criadas como as de Bailundo, Camundongo, Chissamba, Chilesso, 

Elende, Dondi, Kuito, Bunjei, Lobito e Huambo, não havia uma direcção 

para organização das senhoras no plano Geral. Em todas as Missões as 

mulheres participaram da organização para o desenvolvimento das 

actividades no seio da Igreja.  

 

Desde as primeiras horas do serviço Missionário, as mulheres fizeram-se 

presentes. Entretanto todas estas actividades foram feitas numa perspectiva 

isolada, nunca conhecendo uma direcção geral que coordenasse os 

trabalhos das senhoras. Para dar solução ao assunto, a Igreja nomeou uma 

comissão composta por Sua Reverendíssima Ricardo Uliengue Epalanga, 

então Secretário Geral, senhor Artur Cinco Reis Chalelã, então Tesoureiro 

Geral e a Missionária Etta May Snow, na altura Directora do Departamento 

de Educação Cristã. No comprimento da recomendação da Igreja a 

comissão reuniu nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 1975, onde se fizeram 

presentes cerca de 30 delegadas provenientes de Benguela, Lobito e das 

Missões de Elende, Bunjei, Huambo, Bailundo e Dondi na Sede Geral do 

Conselho na Missão do Dondi. O objectivo geral do encontro foi de eleger a 

Direcção Geral Feminina e dar nome a Organização. 

 

Depois de um estudo cuidadoso e aprofundado, a reunião produziu as 

seguintes conclusões: 

 

 Nome da Organização: A organização passou a chamar-se 

Organização do Trabalho Evangélico da Mulher em Angola 

(OTEMA); 

 

 Trajo: Que nos dias especiais, nas reuniões e em outros encontros 

da Igreja, todas as senhoras usem o seguinte uniforme: saia azul 

escura, blusa cor de rosa, sapatos pretos e um emblema; 
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 OBJETIVOS DA OTEMA:  

 

 Ajudar todas as mulheres para que tenham visão de 

responsabilidade da Igreja no mundo; 

 Ajudar as mulheres dirigentes que já estão ao serviço do Senhor; 

 Ajudar todas as mulheres a servir cada fez melhor à Deus, a 

sociedade e a Pátria; 

 Ajudar as mulheres a procurar a união e a cooperação com mulheres 

de outras igrejas; 

 Unir todas as mulheres do Sínodo Geral, na tarefa de testemunhar 

Cristo no lar, nos locais de trabalho e na sociedade em geral; 

 Fortalecer a vida espiritual de todas as mulheres enquadradas na 

Igreja e na organização; 

 Ajudar todas as mulheres a terem responsabilidade de ajudar as 

moças, incutir nelas a auto responsabilidade para contraírem bons 

casamento e serem boas donas de casa; 

 Ajudar todas as mulheres a participarem nos trabalhos da Igreja em 

todos os Departamentos tais como: evangelismo, escola dominical, 

assistência social etc; 

 Ajudar a organização para o intercâmbio com outras organizações do 

mundo; 

 Trabalhar para a evolução da mulher envolvendo-á nos vários 

domínios da vida social do Pais e do mundo, dando-lhes 

oportunidades de formação profissional. 

6ª DIRECÇÃO 

 

Revª Lúcia Chitula……………………………………………………….Directora 

Dª Arminda Essanju de Castro………….………………………..Vice Directora 

Dª Ilda Raposa Canjundo……………………………………..……….Secretária 

Dª Florença Chissengo Samaria………………………………..Vice Secretária 

Dª Salomé Jamba Eurico……………………………………..……….Tesoureira 

Dª Ester Wassengo Filipe…………………………………..……Vice Tesoureira 

Revª Ilda Valério, Dª Marcelina Pedro Chipesse, Dª Josefina Nepalanga 

Sacoco………………………………………………………………Conselheiras. 
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7ª DIRECÇÂO 

 

Revª Lúcia Chitula……………………………………………………….Directora 

Dª Arminda Essanju de Castro……………….…………………..Vice Directora 

Dª  Alzira Nacutemba Joaquim……………………...……………….Secretária 

Dª Ilda Raposa Canjundo ……….…………………………..…..Vice Secretária 

Dª Ema Celina Tiago Lucamba……………………………………….Tesoureira 

Dª Ester Wassengo Filipe…………………………..……………Vice Tesoureira 

Revª Ilda Valério, Dª Marcelina Pedro Chipesse, Dª Josefina Nepalanga 

Sacoco………………………………………………………………Conselheiras. 

 

8ª DIRECÇÂO 

 

Revª Ana Alfredo João Vongula………………………………... Directora Geral 

Dª  Alzira Nacutemba Joaquim..…………………...……………Vice Directora 

Dª Ernestina Mateus Floriano Chissaluquila…………………...……Secretária 

Dª Paula Maria da Fonseca Santos……………...……..………Vice Secretária 

Dª Rosária Valenga Gerente……………...……………………..……Tesoureira   

Dª Florença Nasssoni Rodé Simão………...……...……………Vice tesoureira 

Revª Josefina Ilda Usinja Sandemba Ungulo………….Presidente da mesa 

da Assembleia 

Dª Beatriz Paz………………………Vice Presidente da mesa da Assembleia 

Dª Celina Kuyela Jeremias Moko………Secretária  da mesa da Assembleia 

Dª Ana Nambule……………..………Vice Secretária da mesa da Assembleia 

Revª Teresa Gerente Valenga, Revª Ilda Valério e Revª Adelaide Neyala, 

Conselheiras 

 

Recordar o DIA DA UNIDADE DA MULHER DA IECA, é reviver a história da 

própria Igreja desde os primórdios da sua implantação. É prestar 

homenagem as precursoras do trabalho com mulheres. 

 

Que Deus Abençoe os heróis e as heroínas da fé que deram origem a este 

na esperança de conquistar mais mulheres para a ceara do Senhor neste 

cantinho oriental da mãe África, chamado Angola. 

 

BEM HAJA AS MULHERES DA I.E.C.A 
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