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                              DISCURSO DE D. ÓSCAR BRAGA 
 

 

Vamos continuar com o nosso encontro nesta perspectiva tão real e tão bonita que é a expressão 

de caridade da Igreja Católica neste seu movimento que se chama Caritas.  

 

Eu creio , como já ouviram aqui dizer, que pediram-me para vir aqui presidir não só porque o 

nosso Presidente actual da Caritas, o Bispo D. Tirso, da Diocese do Lwena está como se disse 

em uma reunião de todas as Caritas de África, em Kinshasa mas, também porque creio que fui o 

Bispo em Angola que mais tempo esteve a frente da Caritas de Angola, nove anos, não é muito 

normal. Foi a guerra que obrigou a isto. Mas temos aqui o prazer de ter o primeiro Bispo, então 

da Caritas, Sua Eminência Cardeal D. Alexandre do Nascimento que, depois sentimos um 

orgulho Cristão de o ver Presidente da Caritas Internacional, também. Está também aqui entre 

nós o senhor D. Queirós, Arcebispo do Huambo, que também foi já Presidente da Caritas de 

Angola. Os outros antigos Presidentes não estão aqui algum, eu não dei conta. 

 

Com muito gosto aqui estou, porque a Caritas não só porque é da nossa Igreja mas, porque 

fiquei ligado a ela por tantos episódios mais fortes, mas também na outra linha de sacrifícios, foi 

tempo de guerra e de amizades que aqui foram sublimificadas com tantos leigos, Padres e Irmãs 

que fizemos uma verdadeira família durante aqueles para serviço do nosso povo. 

 

A Caritas, infelizmente, dada a circunstância na altura em que ela viveu, bom, nasceu e depois 

viveu, ela nasceu ainda no tempo colonial, e há uma nota de vaidade, deixa-me dizer assim, nós 

já não podemos ser vaidosos mas, é uma vaidade patriótica. A Caritas nasceu ainda como 

Caritas de Angola, na era colonial e não como Caritas aliada à Caritas de Portugal, embora no 

princípio estivesse. 

 

Tornamo-nos independentes antes da Nação ser independente e isso teve um grande valor para 

nós no mundo, sobretudo no mundo Católico, mercê da qual a Caritas de Angola nas reuniões 

internacionais estava ao lado da Caritas de Portugal, assim um bocadinho forçado para eles mas, 

dentro da Igreja com toda a liberdade dos filhos de Deus. Mercê deste tempo em que nasceu e 

depois nos anos difíceis que nós tivemos de passar, em que não tínhamos quase nada, o trabalho 

da Caritas foi extraordinário de salvar tantas vidas e de dar tantas coisas às populações que 

tinham necessidades que começamos a ser mal interpretados e julgavam que a Caritas era um 

organismo da Igreja para dar coisas, para ajudar a dar coisas, a dar, a dar. É um erro. A Caritas 

não é só isto. Aliás, a Irmã Marlene já há bocado disse um pouco o que era a Caritas. A Caritas 

não é isso. E temos tido dificuldades mas, Graças a Deus, está-se a dar passos concretos para 

mudar a mentalidade das pessoas para saberem o que é verdadeiramente a Caritas, que é um 

organismo da Igreja de amor, que quer ver a crescer os seus filhos não só da Igreja Católica 

mas, os filhos da Nação de que fazem parte. E isto é um trabalho árduo e lento, como sabeis. 

 

A formação não se faz de um dia para o outro, nós sabemos isto, todos. Tivemos que andar na 1ª 

classe, na 4ª, no Liceu, na Universidade e, isto não se fez em um dia nem em um ano. Então 

uma mentalidade desta que é mais profunda porque tem que ser interior vai levar e está a levar 

muito mais tempo mas, estamos a conseguir. 

 

E creio que com a Assembleia deste ano nós vamos conseguir dar um passo muito positivo, 

muito concreto em frente. Pensamos de facto que a Igreja continua dentro desta sinceridade uma 

 



luta contra a indigência no País. Não nos sentimos meigos sendo indigentes, porque não temos 

direito de o ser segundo  o que Deus pensou e quis quando nos chamou à vida, não temos direito 

pela Nação que temos, a terra que temos, pela riqueza com que Deus nos mimou, nem aaté já 

podemos dizer com a potencialidade humana que têm os angolanos e que muitos ainda estão 

adormecidos, ainda se querem ver embalados como criança no berço, que não sabe crescer e só 

saber estender a mão ou exigir, às vezes, fraudulentamente aquilo que é de todos e que não é 

deles só.  

 

Então isto é um trabalho da Caritas também. E a Caritas precisa de mãos de todos. É só de mãos 

dadas que nós podemos construir esta nossa Nação e tornarmos um povo de progresso e feliz 

que queremos. 

 

Daí chamarmos a atenção ao que não estava de princípio tanto visível mas, aqui ainda há pouco 

falando nas apresentações de parceiros nossos que vêm ajudar, de não ser só o Estado que tem 

as suas obrigações e faz parte do seu ser Estado mas, das empresas particulares que devem 

também saber dar as mãos a este povo através de associações e organismos como a Caritas, que 

está totalmente virada para a pessoa do angolano, para o progresso da nossa terra. 

 

Então isto precisamos cada vez mais levar à consciência e muitos para bens e muito obrigado à 

estas organizações que já perceberam isto e estão a ser parceiros e, oxalá que este exemplo vá 

tocar outras empresas privadas na sua responsabilidade social. 

 

Que as vezes as empresas têm muito, são muito boas e avançam muito mas se esquecem que há 

uma responsabilidade. Não é um favor. Isto é difícil de dizer a quem precisa e a quem vai ter 

com eles, como nós, para dizer que não é um favor o que fazem. É uma responsabilidade que 

lhes compete, na verdade nós agradecemos por eles saberem tomar a responsabilidade que 

devem ter. Mas não é um favor. As empresas precisam também de conhecer bem isto. 

 

E que vos dizer mais para não vos maçar, pois que a Caritas está aberta a convivência com 

todos, aberta também a qualquer coisa que possa fazer bem, nós não temos a veleidade de 

pensar que somos perfeitos. Se pensássemos assim, começamos o erro maior de todos. 

 

Portanto, é no diálogo, no apresentar coisas que não só podem corrigir mas, podem até dar 

perspectivas que nós por qualquer motivo não tivéssemos visto claro ou ainda dar conta. 

 

Portanto, é triste que esta Assembleia também feita não só para o nosso trabalho concreto que 

tem que ser mas, também para visibilizar a todos o trabalho da Caritas, a necessidade e o bem 

que eu lamento os nossos meios de comunicação social, que julgo foram convidados, não estão 

aqui presentes, a única que vi chegou tarde, mais mas vale tarde que nunca é a nossa Emissora 

Católica mas, de resto se estão aqui, desculpem por estar a dizer isto, parece que não vejo 

ninguém e, é precisamente isto que os meios de comunicação têm de fazer. Têm de levar às 

pessoas o dinamismo de Angola, o dinamismo dos angolanos, as necessidades, os benefícios 

que se vão fazendo, que as pessoas vejam, isto as pode animar a colaborar e a ver situações que 

as vezes não dão por elas, tão atarefadas andam com seus trabalhos que nem dão conta de tantas 

necessidades que ainda temos. 

 

Muito obrigado pela vossa presença, espero saiam daqui satisfeitos porque nos encontramos, 

nos tornamos mais fortes e abrimos novas perspectivase, quem sabe, novos parceiros para que 

Angola e os angolanos possam atingir a felicidade que têm direito. MUITO OBRIGADO.   

 

   

 

 

 


