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Resumo 

 

O ente que cada um de nós somos possui a essência de compartilhar as suas experiencias com 

o Outro, isso contribui para que sejamos ser-com. Essa convivência ocorre necessariamente 

porque estamos em um lugar sendo nele que se manifestam os símbolos, as relações do 

cotidiano e os diversos modos de ser de cada um. Um dos fenômenos que tais situações ficam 

nítidas é através da experiência religiosa. Nesse sentido esta pesquisa busca compreender a 

vivência dos missionários protestantes brasileiros e guineenses em Guiné-Bissau, com adeptos 

muçulmanos e de religiões nativas do país como os djambakus, os baloberos e os morus. O foco 

em relação aos missionários protestantes, baseia-se a aqueles ligados a Agência Missionária 

Kairós, sediada em São Paulo – Brasil, que atua no país desde meados da década de 1990. Essas 

relações são experienciadas para além do aspecto religioso, com a prestação de alguns serviços 

básicos para as pessoas, principalmente na região das tabancas, nome dado as comunidades 

localizadas nas áreas rurais do país.  

Palavras-chave: Ser-no-mundo; Missionário; Lugar; Experiência religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The being that each one of us has the quality of sharing his experiences with the Other, this 

contributes for us to be-with. This coexistence occurs necessarily because we are in a place 

where the symbols, the relationships of everyday life and the different ways of being of each 

one are manifested. One of the phenomena that such situations are clear is through religious 

experience. In this sense, this research seeks to understand the experience of Brazilian and 

Guinean Protestant missionaries in Guinea-Bissau, with Muslim followers and religions native 

to the country such as the djambakus, baloberos and morus. The focus in relation to Protestant 

missionaries, is based on those linked to the Kairós Missionary Agency, based in São Paulo - 

Brazil, which has been operating in the country since the mid-1990s. These relationships are 

experienced beyond the religious aspect, with the provision of some basic services for people, 

mainly in the tabancas region, a name given to communities located in rural areas of the country. 

 

Keywords: Being-in-the-world; Missionary; Place; Religious experience 
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PRELÚDIO: Ingressando na experiência missionária 

 

 A realidade geográfica exige, às vezes duramente, o 

trabalho e o sofrimento dos homens. Ela o restringe 

e o aprisiona, o ata a “gleba”, horizonte estreito 

imposto pela vida ou pela sociedade a seus gestos e a 

seus pensamentos (DARDEL, 2015, p. 34) 

 

 Pensar a Geografia, o que seria essa Geografia? Para as pessoas no senso comum, 

significaria o que normalmente durante muito tempo se ensinou nas escolas “o estudo ou 

descrição da Terra”. E ouvindo essas colocações, principalmente de meus alunos, surgiu para 

mim a seguinte questão: Como seria essa descrição? Ficaríamos sentados observando o vai-e-

vem das grandes cidades, ou então, analisaríamos as modificações ocorridas em um dado 

relevo?  Quando, veio aos meus pensamentos se o nosso papel realmente se dá dessa forma, 

será que teríamos a real capacidade de compreender determinados contextos? 

 Essa série de indagações foram fundamentais para pensar essa pesquisa no seu prelúdio, 

considerando este exatamente como exposto em Ferreira (2018), algo que vem antes ou artifício 

usado para contar algo relevante que se passou antes. Assim, este prelúdio aborda justamente 

as motivações e os percursos trilhados até chegar ao meu interesse em relação aos missionários 

protestantes e a sua vivência em Guiné-Bissau. A citação introdutória desse capítulo de Eric 

Dardel, extraída da sua obra O Homem e a Terra (2015), sugere que ser apenas um “observador” 

não é suficiente para compreender uma dada realidade geográfica, pois para que a mesma venha 

a existir é necessário, antes de mais nada, entender e vivenciar esta realidade que mesmo antes 

de qualquer formulação acadêmica, as pessoas cultivavam, transformavam e, também, 

destruíam – que passam a existir mediante as relações existentes no fluxo das horas.  

 É no decorrer dessa vivência que constantemente o ser humano gera símbolos, 

significados e identidades, que são expostos através da cultura. Em face às diversas formas de 

como ela é abordada, concordo com a análise de Tuan (2013, p.13), que considera que a mesma 

é desenvolvida unicamente pelos seres humanos. Ela influência intensamente o comportamento 

humano e os valores humanos. Uma maneira de exemplificar essa influência em relação ao 

comportamento e valores humanos se dá através da religião, onde na sua multiplicidade de 

formas de ser exercida pode tendência condutas que em diversas situações contribuem para 

modificar o modo de agir das pessoas. Essas modificações são influenciadas pelas experiências 

religiosas que cada um possa vir a vivenciar consigo mesmo e com o Outro. 
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Diversas indagações foram e são realizadas pelas pessoas do tipo: entre tantos assuntos 

que podiam ser pesquisados e analisados, por que enfocar uma dada realidade geográfica a 

partir das experiências religiosas? Como explicação, meu interesse sobre o assunto 

relacionado a geografia e religião, surgiu, inicialmente, um pouco distante da pesquisa 

relacionada à religião e à experiência com o lugar. No início dos anos 2000 no âmbito do 

Laboratório de Estudos Metropolitanos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

campus São Gonçalo, estava pesquisando o comércio varejista autônomo no município, que 

tinha como objetivo investigar como o exercício de tal prática influenciava o espaço geográfico 

do município, entre as diversas entrevistas realizadas, muitas questões sobre qualificação 

profissional, produtos vendidos, explicações em relação ao porquê se instalavam em 

determinados locais apareciam, até que um grupo relacionou a sua localização à presença de 

templos religiosos, pois o fluxo de fiéis fazia com que o quantitativo de vendas aumentasse, e, 

de certa forma, o poder público municipal facilitava a presença desses comerciantes em tais 

áreas. Em um primeiro momento tal situação não me causou nenhuma estranheza, tanto que 

isso foi abordado, por mim, de maneira secundária nos artigos e na monografia de graduação1. 

Depois de um tempo, comecei a pensar como essas relações impactavam a presença do 

trabalhador nessas áreas e como estes estariam atrelados ao Poder Público Municipal de São 

Gonçalo e a algumas instituições religiosas.  

 Em 2012, meu interesse em relação à prática religiosa e à geografia cresceu, literalmente 

mergulhei em um período anterior ao nosso, mas especificamente sobre o Mosteiro de São 

Bento, os trabalhadores e o governo da então capital da colônia do Brasil, a cidade do Rio de 

Janeiro em um período situado no século XVII, onde o jogo de interesses e contatos conflituosos 

fizeram com que a população fosse “usada” como “massa de manobra”, não que o fosse 

passivamente, pelos religiosos e depois pelos representantes do Estado. Essa pesquisa também 

foi realizada no âmbito da UERJ, porém dessa vez no Núcleo de Estudos sobre a População e 

Cultura (NEPEC), em meio às mais variadas pesquisas que abordam essa proximidade entre à 

experiência religiosa e à geografia. Entre os temas, um me despertou uma especial atenção, que 

tinha sido investigado na década de 1990, estando presente na tese de doutoramento da 

Professora Doutora Zeny Rosendahl sobre o espaço sagrado em Porto das Caixas, bairro do 

município de Itaboraí – RJ. Uma das passagens mais interessantes da pesquisa faz referência 

 
1 Os artigos e a monografia tinham como enfoque o comércio varejista autônomo e o porquê da sua localização 

em determinados lugares 
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ao período de festas/procissões e como isso impactava q vivência das pessoas que lá viviam, 

muitas delas, tiravam seu sustento da venda de lembranças, alimentos e de outros produtos 

vendidos no local, além do impacto que também sentiam os fiéis ao participarem das 

celebrações e da sua respectiva relação com o sagrado. Assim, se aprofundou o desejo de 

compreender como as pessoas experienciavam todo aquele contexto e como isso era 

representado no lugar. Porém, as circunstâncias da vida contribuíram para que essa pesquisa 

fosse, digamos, “engavetada”, e assim permanece. 

 Então entre 2014 a 2016 vivi no “limbo acadêmico”, sempre estava lendo, porém 

diversos fatores dificultavam o meu retorno a academia, porém a vontade de desenvolver uma 

nova pesquisa que viesse buscar compreender à vivência das pessoas e as suas experiências 

religiosas e como estas contribuem para o entendimento do dinamismo de um dado lugar 

continuava aceso. Aproximadamente em março de 2017, eu estava na cantina da Igreja 

Assembleia de Deus em Mutuá – São Gonçalo/RJ e participava de uma conversa com Miriam 

Chaves (in memorian) e com o recém-chegado de Guiné-Bissau – missionário Pastor João 

Araújo, que estava descrevendo sua experiência nesse país: as dificuldades de adaptação, seu 

convívio com os guineenses das mais variadas religiões. Durante a conversa, sempre se 

destacava, a maneira que ele citava como esses adeptos de diferentes religiões conviviam de 

forma respeitosa entre si. Ressaltando que esse tipo de colocação divergia com a insurgente 

onda de “discursos extremistas das verdades absolutas” e da falta de compreensão em relação 

ao Outro que professa outras religiões ou mesmo que possui ideias divergentes às que se 

tornaram “verdades únicas, principalmente de cunho político”. Começavam a ficar dadas as 

condições para recomeçar a pesquisa interrompida anteriormente, só que desta vez com outras 

pessoas, em um outro contexto social, político e cultural, principalmente sem que a mesma 

fosse norteada por uma instituição religiosa, mas sim, buscando entender à vivência e às 

experiências dos missionários protestantes em Guiné-Bissau com os outros, que lá vivem e onde 

o protestantismo não é dominante em relação às outras religiões praticadas no país. 

 Assim comecei a buscar às condições para à consumação da pesquisa: autorização da 

Missão Kairós pelo Pastor João Araújo para entrar em contato com os missionários que residem 

em Guiné-Bissau, à autorização do Pastor Adilson Faria Soares da citada igreja que de pronto 

atendeu e incentivou a pesquisa. Faltava agora o local para o desenvolvimento do tema, com 

isso, retornei aos estudos na Universidade Federal Fluminense na cidade de Campos dos 

Goytacazes – RJ, orientado pelo Professor Doutor Antonio Bernardes que contribuiu 

intensamente para melhoria na forma que o assunto seria abordado, já que a primeira versão 
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deste projeto escrito se assemelhava, em suas palavras, a “uma ODE à Assembleia de Deus”, 

algo que eu não desejava. 

 Em fevereiro de 2018, efetivamente iniciei os trabalhos de campo, primeiramente 

visitando o Centro de Treinamento de Missionários da Missão Kairós, que é uma associação 

para treinamento transcultural que visa treinar os missionários que viajam a diversos países. 

Por ser formada por diversas denominações, ela é considerada como paradenominacional, 

sendo fundada por um grupo de pastores e missionários na cidade de São Paulo, Brasil, em 

1996. No decorrer do ano citado anteriormente intensifiquei os contatos com um casal de 

missionários que atuam em Guiné-Bissau, a brasileira Lenice Pessanha, que já atuou como 

missionária no México, Cabo Verde e Senegal e encontra-se no país desde 2005, e o seu marido 

o Pastor Jaimantino Correa Sá, guineense convertido ao protestantismo. Citarei melhor sobre 

ambos no decorrer do texto. 

 Depois de um ano do início das conversas e da visita a São Paulo, rumei para Guiné-

Bissau, por onde fiquei entre fevereiro e abril de 2019, período caracterizado por ser seco, sem 

ocorrência de chuvas, fato este que contribui para que pudesse ter mais facilidade para me 

deslocar aos vários lugares que visitei, pois segundo o próprio Jaimantino, durante o período 

chuvoso: é complicado andar pelos caminhos de terra. Sem dúvida, uma experiência ímpar, 

vivenciando diversas situações que nenhuma teoria, relatos, fotos ou filmagens são capazes de 

representar plenamente.  

Cheguei com um roteiro estruturado e em menos de 24 horas, meu roteiro, minhas ideias 

iniciais e prováveis aplicações teóricas se “perderam pelo ar”. Na verdade, era tudo diferente 

do que esperava, passei tentando viver ao máximo o dia-a-dia dos missionários e das pessoas 

que viviam nos lugares onde os mesmo atuavam, sendo a caderneta de campo e o meu aparelho 

celular (para as fotos), instrumentos de grande importância no decorrer da pesquisa de campo 

como facilitadores para que este registro fosse escrito. Os guineenses são de uma receptividade 

cativante, os missionários que lá se encontravam não demonstravam, aparentemente, estarem 

“contaminados” com a esquizofrenia político-religiosa que assolou o Brasil em meio as eleições 

presidenciais de 2018, com seus preconceitos e juízos de valor pré-determinados. 

 Fui em busca de vivenciar essa experiência dos missionários com os guineenses e de 

observar como estas relações ocorrem no cotidiano dos lugares onde eles atuam. Esse caminho 

que adotei para realizar a pesquisa, influenciou na forma da escrita desta dissertação, com o 

intuito de aproximar a leitura às experiências religiosas no lugar e como estas estão presentes 

na convivência entre às pessoas. Pensei na forma narrativa, baseando-me quase que totalmente 

nas anotações e relatos do campo. 
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 Essas pessoas que cito, sejam elas missionárias ou guineenses são retratadas aqui como 

ser-no-mundo, no sentido heideggeriano, que vivem relações entre si no dia-a-dia, onde todas 

possuem a sua importância para que ocorram tais trocas de experiências, como será abordado 

mais a diante. Essa vivência e às trocas de experiências são fundamentais quando pensamos na 

constituição do lugar, compreendendo este como um mundo de significados organizados, há 

um tempo estático e há outro dinâmico, são caminhos que tornam lugares significativos 

(OLIVEIRA, 2012, p.12). É justamente o ser-no-mundo, que atribui esses significados ao lugar, 

o que conduz a seguinte indagação: como essas experiências religiosas são elementos que 

podem tornar um dado lugar significativo, sejam eles sagrados/profanos? Uma questão que 

fica exposta é a premissa de que através do dinamismo exercido pelo ser-no-mundo, os lugares 

são constituídos, como bem aborda Ligia Saramago (2012, p.204) ser implica, 

inescapavelmente estar ou pertencer a algum lugar, ou seja, não existe um sem o outro. 

 Um esclarecimento que deve ser exposto é que em Guiné-Bissau existe um quantitativo 

considerável de agências missionárias atuando, sejam elas provenientes do islamismo, do 

catolicismo apostólico romano ou diversas do ramo protestante. Era impossível neste momento 

pesquisar todas elas. Com isso, devido à proximidade com os líderes e com os missionários 

quem vivem no país, escolhi neste momento focar e vivenciar o modo de atuação da Missão 

Kairós. Algumas características marcantes relacionadas a Agência missionária me despertaram 

e incentivaram o meu interesse em relação à esta como: a) os missionários que atuam no país 

utilizando a nomenclatura das suas igrejas de origem no Brasil e se apresentam como membros 

da Igreja Missionária. b) um dos principais concorrentes pela disseminação da fé em um Deus 

único no país e que disputa até mesmo de maneira agressiva, não é mulçumana, nem católica 

Romana, é neopentecostal, oriundas nitidamente do Brasil, como a Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD). c) como seriam as relações de vivência e trocas de experiências em relação a 

experiência religiosa e como as mesmas constituem os lugares entre protestantes, mulçumanos, 

djambakus, morus e baloberos cuja crença está baseada no culto aos antepassados, às forças da 

natureza e no poder da espiritualidade, possuindo divisões mediante a etnia onde o seu culto e 

realizado.  

 De uma forma geral, apesar de ficar hospedado basicamente na capital, Bissau, na 

residência de Jaimantino e Lenice, a pesquisa não ficou restrita à essa cidade, na verdade o 

trabalho de campo se expandiu para as áreas rurais de Guiné-Bissau. Nessas locais as 

comunidades são tradicionalmente conhecidas como tabancas que são compostas em médias 

por aproximadamente 20 a 50 casas. Praticamente as tabancas não aparecem localizadas em 

mapas ou similares, ao adentrá-las foi que realmente senti que estava fazendo uma imersão no 
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desconhecido, pois por mais que tenha me preparado, pesquisado e já tivesse ouvido relatos, 

nada substitui à experiência de vivenciar tais lugares. Apenas como ilustração de fatos que 

ocorriam comigo  durante o campo nas tabancas, como imaginar: você está com um mapa na 

mão (na verdade o telefone celular com o Google Maps) e no lugar onde o mesmo aponta há 

uma floresta, na verdade existe algumas dezenas de casas com uma centena de pessoas, que 

vivem experiências no seu âmbito diário como nós, que inúmeras vezes são esquecidas, melhor, 

desconhecidas em sua existência pelos outros que convivem na vertigem insana do mundo 

acelerado pela dinâmica informacional. 

 Apenas quando emergi desse contexto me dei conta que sabia muito menos do que 

imaginava, o que gerou um misto de felicidade por saber que tinha algo novo a perseguir, mas 

também, um sentimento de estar um pouco perdido e tristeza por entender que na maioria das 

vezes não enxergamos potencialidades devido a preconceitos que o senso comum impõe e 

diversas vezes são por nós aceitos. E, esse misto de sensações só ia crescendo quando fui 

visitando e convivendo com as pessoas nas tabancas de Sabor Balanta, Camabassai, 

Tubunhantan, Quidete (São Vicente) e Ponta Zé, sem esquecer as cidades de Bissau, Bissalanca 

e Bafatá (Fig.1). Sempre lembrando que estas áreas são as que apresentam à atuação mais 

expressiva de missionários ligados à Missão Kairós. 

 

 
Fig. 1 – Lugares visitados em Guiné-Bissau. 
Fonte: Google My Maps, 2020 (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior). 

 

 Lembro-me que durante o voo entre o Rio de Janeiro e Lisboa, capital de Portugal, além 

do filme também li, O Homem e a terra (2015) do Eric Dardel e, quando comecei a realizar o 
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campo em Guiné-Bissau era como se ele estivesse escrito o livro pensando naquelas pessoas, 

as duas epígrafes às quais utilizei anteriormente retratam à situação  daquelas pessoas, pois 

realmente a realidade geográfica apenas ganha sentido devido ao trabalho incansável em todas 

às suas formas e pelos sacrifícios vividos por eles buscando garantir a sua sobrevivência. 

Mesmo com diversas limitações, notei que em cada lugar que visitei, a receptividade das 

pessoas foi acolhedora, é evidente que a companhia de Jaimantino contribuía para que isso 

ocorresse. Essas experiências servem de estímulo para o desenvolvimento deste tema, mesmo 

sendo consciente que, por mais que me esforce nunca conseguirei expor tudo o que vivi nesse 

tempo que lá permaneci.  

Propositalmente, utilizei durante toda a escrita os termos protestantes e evangélicos 

como se fossem sinônimos, mesmo sabendo que nos estudos relacionados às Ciências Sociais, 

à Sociologia e à Teologia, existem diferenças entre eles. Assim, fiz este uso, tentando transmitir 

a ideia que o missionário, pelo menos o que atua pela Missão Kairós, ao iniciar a sua atuação 

em Guiné-Bissau, exerce sua atividade sem bandeira política, sem denominação, mas, apenas 

como uma pessoa que busca difundir o evangelho cristão.  

Para finalizar esse prelúdio e avançar, quero esclarecer o porquê do título “Da Capital 

às tabancas”, ele tem o intuito de transmitir a ideia do movimento realizado pelos missionários 

nos momentos iniciais da chegada das missões em Guiné-Bissau que partiram de Bissau para 

as áreas mais ao interior do país, mas também, representa o meu próprio deslocamento durante 

os trabalhos de campo. Lembrando que tive a oportunidade de visitar diversas vezes o mesmo 

lugar, visando organizar a leitura estruturei os capítulos da seguinte maneira: o primeiro 

intitulado De São Paulo para Bissau: Preparações do missionário para ir ao campo, aborda 

como é realizado o treinamento do missionário que vai para o campo pela Agência Missionária 

Kairós e suas motivações para tal objetivo. O segundo capítulo nasce como um pedido dos 

missionários e pela vontade de conhecer melhor a história de como se estabeleceram as missões 

protestantes entre os guineenses, Em busca de um objetivo: O início da presença missionária 

protestante em Guiné-Bissau, busca retratar esses fatos, a partir de trabalhos acadêmicos e 

depoimentos que a chegada da primeira missionária em 1939 a 2017, com destaque que nesse 

período ocorrem duas guerras que abalaram o país, da Independência (1963-1974) e a Civil 

(1998-1999). Seguindo em Chegando em novas terras: Debutando em Guiné-Bissau, 

apresento as minhas impressões iniciais em relação a Bissau, a minha chegada e os primeiros 

contatos com os missionários, sem ser de forma virtual, e com as pessoas que residem no país. 

Após iniciam-se as visitas onde os missionários atuam fora da capital, os relatos começam em 
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Do asfalto à estrada de barro surge Sabor Balanta: o impacto da primeira tabanca, 

passando por Quidete em Para além da língua crioula em São Vicente.  

No sexto capítulo O desvelar da convivência na tabanca de Camabassai, narro a 

oportunidade de vivenciar, durante um período com os missionários, os mulçumanos e os 

adeptos djambakus e morus, onde as experiências religiosas possuem uma importância ímpar 

para os habitantes da tabanca. Seguindo, na cidade de Bafatá e na tabaca de Tubunhantan, 

observei como as relações entre as pessoas contribuem para A experiência do sagrado no 

lugar. Finalizando a jornada em Guiné-Bissau no oitavo capítulo retornando da área rural a 

abordagem  e em relação a Experiência missionária em Bissau e Bissalanca, pois é nessas duas 

cidades que se iniciaram a atuação dos missionários e foi o ponto de apoio para que os religiosos 

viessem a ir para o interior do país. Assim, pretendo levar a todos um pouco de como à 

experiência religiosa no lugar pode influenciar e ser influenciada pelas relações entre às pessoas 

constituindo uma dada realidade geográfica. 
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1. DE SÃO PAULO PARA BISSAU: Preparações do missionário para ir ao campo 

 

 

Depois de todos os percalços iniciais, chega o mês de fevereiro de 2018, considero esse 

o primeiro de todos os campos que realizei e o momento que as ideias começam a ser expostas 

na prática e se iniciam às mudanças em relação ao meu pensar sobre as missões, à experiencia 

religiosa e suas relações com a Geografia. E, nada melhor que começar a buscar compreender 

o missionário protestante do que ir até onde o mesmo recebe treinamento. Entre os dias 8 e 13 

de fevereiro de 2018, visitei o Centro de Treinamento da Missão Kaíros (CT-Kaíros), na cidade 

de São Paulo – SP, estava em pleno período carnavalesco e coincidia com à etapa final do 

treinamento. O grupo que estava completando suas atividades era composto por dez pessoas, 

sendo elas: 4 homens, 5 mulheres e uma criança que tinha 2 anos de idade2. Eles foram 

direcionados para Venezuela, Egito, Senegal, México e Cabo Verde. 

Por questões de anonimato e segurança não cito seus nomes aqui, já que em alguns 

países onde atuaram, mesmo que clandestinamente, o exercício da pregação da fé cristã, não é 

permitida, o que gera conflitos e perseguições. Apesar do período de feriado carnavalesco, 

foram dias intensos que tive à oportunidade de vivenciar e observar desejos, angústias e 

expectativas das pessoas que iriam conviver em um outro contexto social e cultural. Vale 

destacar que o CT-Kairós é um complexo com bibliotecas, salas de aula, alojamentos (Fig.2), 

uma pequena plantação e uma considerável parte de mata que é utilizada para alguns 

treinamentos como sobrevivência em áreas mais isoladas. 

 

 
2 Nesse caso existiam 4 casais (que possuíam entre 25 a 39 anos de idade) que já eram casados sendo a criança 

filha de um deles e uma mulher solteira (possuía 19 anos). 
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     Fig. 2 – Foto do Centro de Treinamento da Missão Kairós 

     Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2018. 

 

 Ainda citando algumas particularidades do treinamento que duram três meses, em 

metade desse tempo não é permitido a utilização de aparelho celular ou qualquer outro 

equipamento similar, isso visa uma tentativa de simular possíveis condições de dificuldades 

que possam ser encontradas nos locais onde as missões serão realizadas. O treinamento de 

forma ampla é composto por aulas de Teologia, Inglês, primeiros socorros básicos, cultivos de 

hortaliças, cultura e língua local3, História e Geografia. Fato observável é a rigidez e a disciplina 

do treinamento que ocorre diariamente das 7:00h às 19:00h durante os sete dias da semana, com 

uma pausa para o almoço das 11:00h às 12:00h. 

 Enquanto caminhava pelo CT – Kairós passei pela área de vegetação mais densa e na 

de plantio onde ocorrem as atividades de treinamento, como ilustram as Figs. 2 e 3, 

respectivamente. Sem esquecer que em todo o trajeto fui escoltado e praticamente guiado pela 

dócil cadela Glória. Infelizmente, meu aparelho celular descarregou e não tive a oportunidade 

de registrar alguns pequenos casebres situados na beira da trilha que também são utilizados nas 

atividades noturnas para simular possíveis campos de refugiados e mesmo situações de cárcere 

privado. 

 

 
3Sempre voltada para os locais onde os missionários serão enviados. 
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Fig. 3 – Trilha com vegetação mais densa.  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2018. 

 

 

 
Fig. 4 – Plantio de milho do treinamento missionário no CT-Kairós. 

 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2018. 

 

 Depois da minha “volta de reconhecimento” pelo centro de treinamento, busquei me 

aproximar para “quebrar o gelo” e conversar com os futuros missionários, depois de ter 
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contribuído com a aula sobre geografia física e da população da África (naquela estrutura que 

considero arcaica de geografia regional que é ensinada na maioria das escolas, mas, “bola 

para frente”). A primeira pessoa que tive a oportunidade de conversar e que me relatou a sua 

experiência no campo missionário foi Sonia Maria Mendes, diretora do CT-Kairós, com uma 

vasta vivência de 25 anos atuando em países como o México, Guiné-Bissau e, principalmente, 

no Senegal, onde permaneceu por 15 anos. Ela expôs brevemente o que viveu e o que a motiva 

a ser missionária. Em diversos momentos ao falar sobre o assunto houve emoção, por isso 

reproduzo aqui o relato na integra abaixo: 

 

                        Nelson – Como foi o início da sua atuação como missionária e qual a foi a 

sua motivação? 

 

                        Sonia Mendes – Fui para o México mais ou menos em 1994 e no ano de 2000 

fui para o Senegal. Acredito que foi a vontade de Deus, mesmo assim fiquei 

meio que com medo no início. Mas quando comecei a ver a necessidade das 

pessoas, principalmente no Senegal, além de pregar o evangelho queria 

também ajudar de alguma forma. 

 

                        Nelson – Qual foi a maior realização para as pessoas que você considera que 

realizou como missionária? 

 

                       Sonia Mendes – Além das almas que aceitaram Jesus como Salvador? (risos) 

 

                       Nelson – Sim (risos). 

 

                       Sonia Mendes – Primeiro no Senegal, muitas crianças eram abandonadas ou 

oferecidas para sacrifícios em formigueiros e as formigas eram enormes. 

Conseguimos resgatar algumas evitando as mortes. Outra foi o início do 

diálogo com autoridades e outros religiosos para termos autorização para 

prestar alguns serviços sociais básicos. Mas para a honra de Deus, a 

principal realização foi a construção de um pequeno hospital no Senegal. 

Acho que isso foi a maior obra, sabe? Ver as pessoas sendo cuidadas, mesmo 

pregando para elas, lá não tem essa de atender apenas quem é evangélico. O 

primeiro passo sempre foi ajudar o próximo. 

 

                       Nelson – Quando você retornou ao Brasil? 

 

                       Sonia Mendes – Em 2014, estava ficando muito cansada, mas sempre que 

posso tento ir ao Senegal, por mim ficaria por lá (risos), eles se tornaram meu 

povo, mesmo os não evangélicos e mesmo às vezes tendo que correr de alguns 

que não gostavam de nós (risos). Mas hoje o Senegal está melhor, apensar do 

evangelismo ser mais restrito que em Guiné-Bissau por exemplo, inclusive às 

condições para se viver são bem melhores no Senegal. 
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 Apesar das dificuldades, compreende-se que com o passar dos anos às relações vividas 

contribuíram para criar uma ligação entre à missionária, às pessoas e o lugar experienciado. 

Esse relacionamento no lugar é advindo da experiência, pois Relph (2012, p.29), referindo a 

Jeff Malpas, cita que o lugar refere-se à particularidade e a conectividade com a qual sempre 

experienciamos o mundo, pois a partir da convivência emergem possibilidades de novas 

maneiras de pensar, agir e rever determinados posicionamentos que sempre temos em relação 

a um dado modo de ser. Não que isso ocorra sem nenhuma forma de tensionamento , até mesmo 

por que isso está inserido na própria constituição de ser-no-mundo, pois, o ente que cada um de 

nós somos possui seu próprio modo de ser, o que impossibilita que todos sejam “moldados”, 

digamos mediante a um “padrão”, apesar de algumas tentativas existentes! Mas buscando sim 

compreender as diferenças existentes e como estas podem contribuir para possibilitar que 

habitem esse dado lugar. 

Os demais missionários que estavam no treinamento alegaram, em sua maioria, que a 

motivação maior para à ida ao campo se dá “pela vontade de Deus, como um chamamento” 

para pregar o evangelho e ajudar às pessoas. Essa “vontade de Deus”, é entendida pelos 

postulantes à missionário, como uma manifestação do sagrado, pois para essas pessoas essa 

prática possui um caráter de um fazer incondicional que está além das suas próprias vontades, 

segundo os mesmos. Rosendahl (2012, p.32) explica que “o fazer sagrado e, pelo costume, está 

associado a ritos que implicam a sujeição da coisa ou pessoa a um ser superior, que se encontra 

em outra esfera de grandeza”.  

Essa questão da experiência religiosa com o sagrado é de uma profundidade que foge 

um pouco da dita “racionalidade”, por mais difícil que seja acreditar não devemos duvidar da 

ocorrência da mesma, pois como ilustra Michel Meslin (2014, p.142) “...se não encontramos 

nenhuma prova contrária, é provável que as experiências religiosas sejam verídicas e que, 

quando o sujeito diz ter experimentado a presença de Deus, é exatamente isso que foi o objeto 

da experiência”. De uma certa forma esse relacionar com o sagrado serve como um dos 

motivadores para que se enfrentem tantas dificuldades no campo missionário em busca de um 

propósito. 

 No penúltimo dia da minha estada no centro de treinamento, recebi a visita do 

missionário Pastor João Araújo que me levou à sede administrativa da Missão Kairós localizada 

na região central da cidade de São Paulo. Como era feriado, estava vazio, mas consegui observar 

às salas e um pouco como se organiza às arrecadações para o sustento dos missionários. Vale 

destacar que o Pastor Joãozinho como é comumente conhecido, foi um dos primeiros membros 

da Missão Kairós a atuar em Guiné-Bissau, onde permaneceu 20 anos em com a sua família, 
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ele é oriundo da Igreja Assembleia de Deus em Mutuá, localizada na cidade de São Gonçalo-

RJ. Ele atuou como missionário entre 1997 a 2017, retornando ao Brasil para ser um dos 

responsáveis por auxiliar os demais missionários pelo mundo. A partir de julho de 2019 ele 

passou a ocupar o cargo de presidente da agência missionária.  

 

 
Fig. 5 – Missionários Pastor João Araújo e sua esposa Hosana Araújo.  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2018. 

 

Enquanto íamos do CT-Kairós até à sede da Missão, ele de uma maneira muito 

espontânea, que é uma das suas características mais peculiares, falou sobre o porquê de ser 

missionário, suas aventuras e vivência em Guiné-Bissau, fatos que serão apresentados em 

diversos momentos do texto. Nesse relato à influência dessa experiência religiosa se apresenta 

como fator motivacional inicial para a sua ida ao campo: 

 

                        Pastor João Araújo – Eu me tornei missionário...., eu fiz isso na minha vida 

depois que Deus falou que ia me levar para o campo missionário. Eu tinha 

planos de fazer Medicina, aí fui fazer Teologia. Eu tinha planos para a minha 

vida, mas eu cortei tudo, apareceu algumas namoradas que não eram de 

Deus. Aí, eu tive que cortar também. Porque eu tinha um alvo, um objetivo de 

ir ao campo missionário, eu precisava de uma pessoa do meu lado que me 

acompanhasse também. Então comecei a rever meus conceitos e como me 
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preparar para atender ao chamado. Também se não formos voluntariamente, 

Jesus nos leva à força, ne? 

 

                        Nelson – O que é fazer missões para você? 

 

                        Pastor João Araújo – Fazer missões é ouvir um clamor, repara, eu tenho 

visto muita gente que jamais pegou um avião, mas quando dobra os joelhos4 

dá uma volta ao mundo, por que falo isso? Porque durante esses anos às vezes 

passava por problemas, aí eu ligava para certos intercessores aí falava: - Tá 

difícil. E eles me respondiam: - Calma confia em Deus e vamos seguindo. Isso 

me dava um alívio, um conforto. 

 

 

                        Pastor João Araújo – Olha não vou mentir, já deu vontade de ir embora do 

campo missionário, como falam por aqui: - Tem hora que dá vontade de 

“chutar o balde”. Mas Deus é assim, só Ele sabe a hora certa (nesse 

momento ele fica pensativo e volta a falar).  

 

                        Pastor João Araújo - O pior momento foi quando a minha mãe ficou no 

hospital, minha irmã Rosa me ligou e falou: - João a gente paga a sua 

passagem para você vir ao Brasil. Então perguntei a Rosa: - Pergunte a mãe 

lá no hospital se ela quiser que eu vá, eu vou. Então Rosa me falou que foi no 

hospital e falou o seguinte para minha mãe: - Mãe, estamos querendo trazer 

Joãozinho pra ver a senhora. E naquela noite minha mãe falou pra ela: - Não, 

não quero que ele venha não, porque ele vai gastar dinheiro atoa. Eu já estou 

indo para o céu, mas, eu quero que você transmita para ele um recado, fala 

para meu filho que eu quero ver ele lá e diz para ele levar o máximo de 

africanos que ele conseguir. (nesse momento o Pastor João se emociona, se 

recompõem e continua). 

 

                        Pastor João Araújo – Quando eu lembrava das palavras de minha mãe para 

mim, aí falava comigo mesmo: - Eu não vou desistir, não vou desistir. Às vezes 

é a esposa que quer desistir, por que morar por mais de 15 anos, sem luz, sem 

água não é fácil não. O Cleiton5 já morou em Bafatá lá e 15° graus abaixo do 

inferno de calor. Ô lugar quente, sem luz, sem geladeira, sem ventilador. 

Quando às vezes eu pensava em desistir, aí era ela que falava: - O trabalho 

missionário é para uma vida inteira, vamos embora não. Eu amo fazer 

missões é assim que vivo a 21 anos. 

 

 

 Nessa conversa ele apresenta essa vontade, essa devoção em cumprir um objetivo que 

parece nunca ter fim, motivado por algo que foge da compreensão. Como exemplo em diversos 

momentos desse “bate-papo” que se dava no caminho entre o CT-Kairós e a sede administrativa 

 
4 Fazendo referência a oração de uma dada pessoa. 
5 É um missionário que estava acompanhando a conversa. 
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dela, em várias colocações vinha a luz essa tentativa de apresentar as motivações que 

direcionam o seu propósito de pregação da sua fé.  

Ainda pensando nos relatos de João Araújo, um outro fator de grande importância para 

ser missionário é a motivação, pois por mais complicadas que seja à situação econômica, social 

e política no Brasil, sempre me perguntava: vivem em um país desconhecido, em situações de 

dificuldades para se obter coisas básicas e em outro contexto social seria fácil? Não consegui 

responder a mim mesmo naquele momento, depois fui entender que apenas a ida ao campo 

poderia me dar essa resposta ou não. E para uma melhor compreensão de como a presença dos 

missionários foi se consolidando em Guiné-Bissau, o próximo capítulo busca, através de relatos 

apresentar brevemente como foi o contexto da chegada dos primeiros missionários protestantes 

a partir de 1939 e como estes foram convivendo com a população local com o passar dos anos 

até 2017. 
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2.  EM BUSCA DE UM OBJETIVO: O início da presença missionaria protestante em 

Guiné-Bissau  

 

 

 Esse capítulo foi gerado antes mesmo da minha vida a Guiné-Bissau, desde o início da 

pesquisa o único pedido feita a mim pelo Pastor João Araújo e inicialmente por contatos 

telefônicos com Jaimantino era se eu pudesse organizar de alguma forma escrita a história da 

presença dos missionários no país desde a chegada do primeiro grupo missionário em 1939 até 

o início das atividades da Agência Missionaria Kairós. Tal propósito era um desafio se 

considerarmos a falta /dispersão de dados sistematizados que viessem a contribuir para a 

elaboração dessa escrita. Porém esperava que tal situação pudesse ocorrer, pois já tinha sido 

previamente alertado pelo missionário João Araújo e pela Professora Doutora Ambra 

Formenti6, em relação a escassez e mesmo inexistência desse tipo de documentação. Para minha 

felicidade, ela me indicou alguns trabalhos científicos que contribuíram de forma eficaz para a 

pesquisa. É logico que em nenhum momento pretendo com apenas esse texto expor toda a 

história da implantação missionária em Guiné-Bissau. Até mesmo, porque seria muita ousadia 

em apenas poucas páginas retratar todo um contexto de mais de 70 anos. Então busco aqui 

abordar alguns momentos significativos que contribuíram para a presença de missionários 

protestantes em terras guineenses. 

 Então antes de tudo apresento o país que está situado entre o Senegal e Guiné7 (Fig.6), 

sendo um pequeno país em dimensão territorial, localizado no noroeste do continente africano. 

Não são numerosos os artigos científicos que retratam a situação país, principalmente 

considerando do âmbito da Geografia. 

 
6 Ambra Formenti é doutora pela Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, na área da 

Antropologia da Religião. A sua tese explora o papel da religião nos processos de construção identitária entre 

grupos de migrantes, focando o caso do cristianismo evangélico guineense na Grande Lisboa. Atualmente, é 

investigadora de pós-doutoramento no CRIA/FCSH-UNL, onde desenvolve um projeto que explora as recentes 

mudanças nos padrões de migração de Portugal para o Reino Unido, incluindo a remigração de cidadãos 

guineenses e os novos caminhos da emigração portuguesa. Os seus interesses incluem a migração, a Guiné-

Bissau, a diáspora guineense, a religião, o cristianismo e o espaço urbano. 
7 Localmente no continente africano, a Guiné é conhecida como Guiné-Conakri, tal nome faz referência a sua 

capital a cidade de Conakri é para mais facilmente ser diferenciado em relação ao seu vizinho Guiné-Bissau. 
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Fig. 6 - Localização de Guiné-Bissau  
Fonte: Google My Maps, 2019 (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior) 

 

 

 No decorrer da pesquisa encontrei artigos relacionados à população guineense, 

basicamente nas Ciências Sociais, na Sociologia e na Antropologia. Já em relação a história do 

país e do protestantismo, descobri nos artigos de Leslie Brierley (1995), Tcherno Djaló (2012) 

e Ernesto Lima (2007), uma luz para direcionar os esforços para contextualizar Guiné-Bissau e 

a chegada desses religiosos. Tais indicações foram encontradas através de diálogos e das 

publicações de Formenti (2014, 2017 a, 2017 b, 2018), que são dedicados à relação aos 

missionários protestantes guineenses em Portugal. 

 Chegando em Guiné-Bissau, me deparei com a falta de documentação, artigos ou 

mesmo de relatos escritos que viessem a contribuir para traçarmos um histórico da presença 

missionária protestante no país. Então, utilizei o material que tinha obtido antes da viagem e o 

que já tinha escrito e confirmei alguns fatos e inseri outros mediantes aos relatos de missionários 

e de alguns guineenses sendo eles adeptos ao protestantismo, do islamismo e de religiões 

praticadas localmente como djambakus, morus e baloberos, que serão melhor abordadas nos 

capítulos seguintes. 

Os relatos corroboram com os escritos por Formenti (2014; 2017a) e Brierley (1955), 

que o início da presença missionária protestante no país se iniciou em 1939, através da britânica 

Bessie Fricker. No período de sua chegada, o predomínio da implantação de missões cristãs 

pertencia a Igreja Católica Apostólica Romana, devido a Concordata e o Acordo Missionário 
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entre Portugal e o Vaticano8. Esse quadro por diversas vezes, contribuiu, para a disseminação 

de conflitos entre católicos, autoridades portuguesas e protestantes. 

 Podemos considerar que o período entre 1939 a 1974 é apontado como o inicial da 

chegada dos missionários protestantes em Guiné-Bissau, assim Bessie Fricker, “abre o 

caminho” para que os futuros protestantes viessem a chegar no país. Ela pertencia a Worldwide 

Evangelization Crusade (denominada a seguir como WEC), que se constitui em uma agência 

missionária do Reino Unido. Segundo Wallis (1996), Bessie, em 1939, chegou a Bolama, que 

era a antiga capital do país, logo após ela se mudou para Bissau, onde realizou a primeira 

reunião protestante (Fig.7). 18 meses depois da sua chegada no ano de 1941, ela foi obrigada 

a retornar a Inglaterra, devido ter contraído malária, quando partiu ela deixou um grupo de 

16 pessoas que tinham se convertido ao protestantismo. 

 

 
Fig. 7 - A Igreja Central e congregações em Bissau – 1939 a 1974 

Fonte: Google My Maps, 2019 (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior). 

 

 

 Em 1946, Bessie Fricker, retornou a Guiné-Bissau acompanhada de seu marido Leslie 

Brierley e passaram a residir na cidade de Bissau, onde receberam, depois de negociações com 

o governo colonial, a autorização para exercerem a atividade missionária no país. Com isso, a 

 
8 Foram assinados em 1940, onde o governo português, comprometeu-se a apoiar o trabalho religioso e social das 

missões católicas em seus territórios ultramarinos, limitando a instalação de missões não católicas. Em troca a 

Igreja Católica, passou a atuar nas áreas de saúde e educação nesses territórios. (FORMENTI, 2017a). 
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WEC, passou a adotar o nome de Igreja Missionária (IM), sendo está a única organização de 

cunho cristão-protestante com autorização para atuar no país entre 1946 a 1974. Como abordou 

Formenti (2017a; 2018), os primeiros missionários eram oriundos da Inglaterra, Alemanha e 

EUA. 

 A atuação missionária se concentrou nas áreas de maior concentração populacional do 

país, nitidamente em Bissau, assim as camadas crioulas e urbanas, tornaram-se os alvos 

preferenciais dos missionários. Porém, alguns acordos existentes geravam uma série de 

restrições para a prática do missionário protestante, uma delas era a proibição de culto nas ruas, 

praças e demais dependências públicas. Uma das estratégias adotadas para “driblar” tais 

dificuldades foram a realização de cultos nas residências, fato que contribui para o surgimento 

do primeiro núcleo protestante do país. Os primeiros guineenses que se tornaram adeptos do 

protestantismo, pertenciam à classe mais alta e escolarizada do país, um dos elementos que 

facilitaram os ensinamentos do evangelho cristão foi o conhecimento mútuo da língua 

portuguesa. 

 Desse núcleo protestante originou-se a Igreja Central, primeira protestante do país, essa 

igreja se expandiu em forma de congregações pelos subúrbios da cidade de Bissau, 

conquistando novos adeptos, dessa vez, oriundos de classes menos abastardas. Segundo Trajano 

Filho (2010) e Formenti (2014) até 1974, surgiram na cidade de Bissau as congregações: Igreja 

de Belém, Igreja de Bandim, Igreja de Antula e Igreja de Missira (Fig. 7). 

 Retornando à década de 1950, além de Bissau, outras igrejas missionárias protestantes 

foram implementadas nas seguintes cidades: Bolama, Bissorã, Empada, Catió, Biombo e Ilhas 

Bijagós (Fig. 8), elas foram instaladas concomitantemente acompanhadas pela prestação de 

serviços sociais, como saúde e educação, para as populações locais. A tradução da Bíblia para 

o crioulo, contribui para a disseminação do evangelho cristão nas áreas citadas. 
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Fig. 8 – Mapa das igrejas implementadas pelos missionários em Guiné-Bissau (1940-1970) 
Fonte: Google My Maps, 2019 (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior). 

 

 

 Um fato sempre lembrado nas conversas e abordado por Formenti (2018) e Lima (2007), 

foi o episódio da Guerra da Independência (1963 a 1974) que assolou o país e restringiu 

qualquer tentativa de expansão missionária para as áreas rurais, tais limitações eram impostas 

pelo governo colonial português em relação à circulação da população, motivado pelos conflitos 

existentes entre guerrilheiros que se baseavam nas áreas rurais e o exército. 

 Durante o conflito o posicionamento dos missionários era de não se envolver a favor 

de nenhum dos lados, buscando manter uma postura neutra. Porém, várias pessoas nas quais 

tive a oportunidade de conversar, são categóricas em falar que diversos guineenses protestantes 

e alguns missionários, participaram ativamente da guerrilha que era favorável à independência 

de Guiné-Bissau em relação ao governo português, liderada pelo PAIGC9. Segundo Lima 

(2007), os missionários foram duramente reprimidos pelo governo colonial, onde diversos 

foram presos, torturados e assassinados. O real posicionamento dos missionários nesse 

período, até hoje, não foi oficialmente elucidado.  

Após o fim da guerra10, tornou-se mais fácil a circulação pelo país, tornando menos 

difícil a ida de missionários para as regiões rurais onde situam-se as tabancas. No início dos 

anos de 1980, a Igreja Evangélica de Guiné-Bissau (IEGB) se tornou uma igreja com liderança 

 
9 O Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC), era dirigido por Amilcar Cabral, e liderou 

a luta de libertação na Guiné Portuguesa e Cabo Verde, tornando-se, anos depois, o maior partido político de 

Guiné-Bissau. 
10 Em Guiné-Bissau (1973), reconhecido por Portugal (1974). 
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de um guineense, sendo reconhecida em 1991, como a primeira denominação protestante 

reconhecida pelo governo, fato este que incentivou de forma mais notória a popularização do 

protestantismo no país  

 Outro momento importante desse período foi a adoção em 1986 da liberdade religiosa, 

transformando o país em Estado laico, mediante a Constituição da República. Esse 

acontecimento foi um incentivo à multiplicação de lugares de culto, bem como de 

denominações evangélicas em território guineense, sejam elas nacionais ou originárias de 

outros países. Diversas denominações dos E.U.A., Nigéria e Gana se estabeleceram em Guiné-

Bissau, mas foi o Brasil o principal país a enviar missionários protestantes a partir da década 

de 1990. As principais denominações / agências missionárias atuantes no país: a Jovens com 

Uma Missão (JOCUM), as Assembleias de Deus, Igreja Filadélfia, Igreja Vida Profunda, Igreja 

IDE, Ministério do Amor pela Fé Internacional, Igreja Nova Vida e as igrejas de origem 

neopentecostal: Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e Deus é Amor. Nesse período 

iniciou-se a “transnacionalização dos crentes”, onde os adeptos protestantes guineenses, que 

pretendiam se tornarem pastores, passaram a estudar Teologia no Reino Unido, em Portugal e 

no Brasil, isso também incentivou a criação de laços entre as igrejas guineenses com as igrejas 

dos países citados.  

 Um dos primeiros membros da Missão Kairós a atuar no país foi o já citado, Pastor João 

Araújo, que permaneceu 20 anos em Guiné-Bissau com sua família. Ele é oriundo da Igreja 

Assembleia de Deus em Mutuá, localizada na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro - Brasil. 

Sua atuação como missionário se deu entre 1997 a 2017, retornando ao Brasil para ser um dos 

responsáveis por auxiliar os demais missionários da Missão Kairós pelo mundo. 

Seu relato esclarece um pouco a motivação que faz com que uma pessoa venha a se 

tornar missionária, bem como ocorriam as relações cotidianas entres os missionários 

protestantes brasileiros com a população guineense. Vejamos a sua narrativa11. 

 

                        Nelson – Como você conseguiu ir para Guiné-Bissau, financeiramente falando, 

como vocês se sustentavam? 

 

                        Pastor João Araújo – Rapaz, Deus usa as pessoas que param também para 

contribuir, seja pela Missão12, seja por ofertas dos irmãos. Minha irmã, a Rosa, 

ela contribui, faz salgadinho, bolo, buffet missionário. Ela mora numa casa meia 

 
11 O relato do Pastor João Araújo foi concedido em fevereiro de 2018, como sugere o mesmo, esta entrevista na 

verdade é um “testemunho” da sua vivência em Guiné-Bissau. 
12 A Agência é responsável pelo sustento dos missionários que atuam no campo. Esses recursos são obtidos através 

de ofertas particulares e pelas igrejas que contribuem na sua manutenção. 
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água aqui no Mutuá13, é professora do Estado e não ganha muito, o marido dela 

também é do Estado. Ela ganha mais dinheiro fazendo salgadinho, bolo que o 

salário dela. E ela sem carro, sem nada fica contribuindo, as vezes eu falo: - 

Rosa cê é doida. E ela responde: - Não sou doida não estou investindo lá no céu. 

Chegou um missionário lá na África14 que me falou: - Joaozinho, adivinha quem 

pagou a minha passagem, sua irmã Rosa. É uma pena que as pessoas estão 

perdendo a visão missionária estão atrás apenas de dinheiro, do materialismo, 

não conseguem parar. Claro que dinheiro não é pecado, amor ao dinheiro, sim, 

é a raiz de todos os males do mundo, infelizmente alguns irmãos começam a 

ganhar dinheiro e fogem da igreja, mas eu não vou ficar falando disso não pode 

deixar. 

 

                        Nelson – E como foi quando você chegou pela primeira vez em Guiné-Bissau? 

 

                        Pastor João Araújo – Quando chegamos em Guiné-Bissau, o país era muito 

pobre, muito pobre mesmo. Basicamente só Bissau tinha alguma coisa, ele ainda 

estava muito destruído por causa da Guerra15 que tinha acontecido. Era muito 

mais difícil que hoje em dia, água, luz na cidade era quase impossível e isso e a 

capital, heim. Quando cheguei a nossa primeira igreja, que fica no Bairro 

Militar era toda, tipo de palha, eu ainda tenho a foto aqui (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9 – Foto da Igreja Missionária no Bairro Militar, Bissau entre 1997 e 1998 
Fonte: Arquivo pessoal de João Araújo. 

 

 
13 Bairro da cidade de São Gonçalo – RJ. 
14 No caso em Guiné-Bissau. 
15Ele faz referência a Guerra da Independência de Guiné-Bissau em relação a Portugal, como citado. 
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 Pausando a narrativa do Pastor João Araújo, em 1998, a instabilidade política e social 

sofrida por Guiné-Bissau acarretou a eclosão da Guerra Civil de Guiné-Bissau ou Guerra de 7 

de junho que foi causada por uma insurreição militar contra o presidente João Bernardo “Nino” 

Vieira. O conflito logo se intensificou na área da capital do país, Bissau, fato este que forçou a 

retirada dos estrangeiros do país, milhares foram retirados através de navios que tiveram como 

destino o Senegal. Entre estes que foram levados para fora de Guiné-Bissau, estavam João e a 

sua esposa Hosana, como ele relata: 

 

                        Pastor João Araújo – Em 1998, começou a guerra que destruí a nossa igreja. 

Gente era muita bomba caindo para tudo quanto era lado. Eu estava em casa, 

morava próximo a igreja e quando vi, tinham pelo menos umas 30 pessoas da 

igreja pedindo para entrar, desesperadas, uma correria para tudo quanto era 

lado. Eu acolhi eles, quando um grupo de militares chegaram na minha casa, 

falando: - Padre, o senhor tem que ir para os navios de salvamento, eles estão 

no porto. (nesse momento ele fica pensativo, olha para a esposa que acabara 

de chegar e continua). 

 

                       Pastor João Araújo – Alguns pediam para eu ficar, a maioria queria que nós 

fossemos por causa dos meus filhos que ainda eram pequenos, um tinha 4 anos 

e a outra tinha 1e meio. Alguns para me aliviarem, falavam que tomariam conta 

da minha casa. Depois de muita insistência, eu, Hosana e as crianças, 

acompanhados por cinco irmãos entramos no carro e fomos em direção ao 

porto. (mais uma pausa, ele toma um pouco de água e emocionado recomeça). 

 

                        Pastor João Araújo – Era uma cena terrível, gente machucada, com tiro, gente 

morta no chão. Quando eu cheguei no porto e vi o navio......... (ele começa a 

chorar), quando eu vi o navio, eu não queria entrar, falei: - Hosana vai com as 

crianças, eu vou no próximo para tentar melhorar, levar os irmãos para longe 

da cidade. Nesse momento no meio de toda aquela confusão, aqueles 

irmãozinhos de Guiné falaram: - Pastor vai estamos bem o senhor vai continuar 

sendo pastor de lá, o senhor fica bem. Eu comecei a chorar, acho que nunca 

chorei tanto, vendo pessoas que não tinham nada, que poderiam fugir, mais que 

estavam ali tentando me salvar, tinha gente ali que sabia que não tinha nada, 

absolutamente nada para comer em casa e queriam por que queriam que eu 

levasse o pouco dinheiro que tinham para qualquer problema que passasse no 

Senegal. Eu ainda falei, gente pega o carro e vai para longe para as tabancas 

(silêncio e sua esposa se emociona). 

 

                        Pastor João Araújo – Teve gente daquele dia que nunca mais vi, que 

provavelmente o Senhor levou para o céu, então entrei no navio e fui para o 

Senegal com Hosana e as crianças, mas eu pedi a Deus: - Deus, eu quero que o 

Senhor me trague de volta para ajudar o povo só isso. Chegando no Senegal, 

tanto o pastor quanto o Pastor Waldemar16 queriam que eu voltasse para o 

 
16 Nesse trecho o pastor citado sem nome, faz referência ao Pastor Adilson Faria Soares, presidente da Assembleia 

de Deus em Mutuá, São Gonçalo – RJ, igreja na qual o Pastor João é membro e o outro é o Pastor Waldemar de 

Carvalho, fundador e ex presidente da Missão Kairós. 
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Brasil, aí eu falei: - Pastor me perdoe eu não quero voltar, eu quero ajudar o 

povo mesmo que eu tenha que esperar a Guerra acabar. Sabe eu passei a ter um 

amor pelo povo, pelo lugar que é Bissau, comecei a sentir falta até de não ter 

luz, geladeira e tal (volta a sorrir um pouco). 

 

 Nesse período tenso, o conflito se generalizou, principalmente no entorno da cidade de 

Bissau, acontecimento este que contribuiu para um intenso deslocamento da população para o 

interior do país. Assim muitos adeptos do protestantismo que basicamente se concentravam na 

capital passaram a realizar a evangelização nessas áreas, fato que fomentou a disseminação 

protestante nas áreas rurais. 

 Os mais idosos, moradores de Bissau, Bafatá e da tabanca de Ponta Zé, me relataram 

que alguns evangélicos foram importantes juntos com os católicos na distribuição de alimentos, 

remédios e outros produtos provenientes de ajuda internacional, como exemplo da Organização 

da Nações Unidas (ONU) entre outros. Esses religiosos atuavam como neutros em relação ao 

conflito, ambos evangélicos e católicos representados nas pessoas respectivamente, do Pastor 

Ernesto Lima, guineense e do Bispo italiano Settimio Arturo Ferrazzetta, lembrando que ambos 

também atuaram no processo de reconciliação entre as partes envolvidas no conflito 

(FORMENTI, 2017). 

 Depois de vários acordos, em maio de 1999, o conflito terminou com a deposição do 

presidente João Bernardo “Nino” Vieira, com a mediação do conflito sendo liderada pela ONU, 

fato este que conduziu a instalação Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz das Nações 

Unidas na Guiné-Bissau, UNOGBIS, em 25 de junho de 1999. Porém as consequências 

perduram até hoje, para muitos guineenses, foi um conflito sem muito sentido de ter existido 

que afetou a já deficiente infraestrutura do país, anteriormente abalada pela Guerra da 

Independência. A capital, Bissau, foi muito danificada pelo somatório de ambos os conflitos, 

como presenciei no período que lá estive. 

 Estimativas de algumas organizações humanitárias, calculam que aproximadamente 

2.000 pessoas morreram ou desapareceram no último conflito, porém acredita-se que esse 

número possa ser muito maior se consideramos o fato de que uma grande quantidade de 

população não possui qualquer tipo de registro civil, em torno de 23.000 mortos e 

desaparecidos. 

Com o fim da guerra, a população começa a retornar para Bissau, bem como os 

estrangeiros que se refugiaram, principalmente no Senegal, entre eles diversos missionários, 

sendo eles protestantes e católicos. Também se dirigiram para Guiné-Bissau um quantitativo 
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considerável de pessoas para prestar ajuda humanitária. Nota-se a importância que o país, e as 

pessoas que lá habitam possuem para as pessoas que retornam, pois muitos não tinham parentes 

diretos residindo em Guiné-Bissau. Um fator que pode explicar tal situação foi a criação de 

laços de afetividade, carinho, respeito entre as pessoas. Muitas dessas relações originadas a 

partir de experiências compartilhadas, produzindo uma geograficidade, quando analisada como 

a experiência vivida em ato, ligam não apenas as pessoas entre si, mas também, aos lugares, 

como se fossem uma espécie de lar.  

Essa relação é de uma profundidade ímpar, como observa Tuan (2013, p.169), onde a 

afeição duradoura pelo lar é em parte resultado das experiências íntimas e aconchegantes.  

Penso na importância de se refletir sobre essas relações entre as pessoas, lembrando que é 

através da convivência  entre as pessoas, que o lugar, ganha um sentido, pois é por ele que nos 

identificamos, ou no lembramos, constituindo assim a base de nossa experiência no mundo 

(MARANDOLA, Jr, 2012, p. 228). Essa afirmação pode ser observada pelos relatos de João 

Araújo, quando este descreve o seu retorno a Guiné-Bissau e a angústia de ver em qual situação 

se encontrava o país, a igreja e as pessoas. 

 

                        Pastor João Araújo – Eu antes de retornar com a minha família, voltei a Guiné-

Bissau pela estrada, lá de Ziguinchor17, a estrada muito ruim e o carro que 

peguei lá, nossa só a misericórdia. Mas eu estava feliz que estava retornado 

para ver os meus irmãos sejam eles da igreja ou não. Estava querendo ver como 

tinha ficado a igreja. 

 

                       Nelson – E aí? Como estavam a igreja, sua casa e as pessoas quando você 

chegou? 

 

                        Pastor João Araújo – Rapaz quando voltei o primeiro lugar que fui foi na 

igreja, chegando lá ela tinha sido toda queimada, só ficou os bancos que era de 

cimento de areia, aqui a foto com um pessoal que morava perto (Fig.10)! Mais 

essa foto tem história. 

 

                        Nelson – Como assim? 

 

                        Pastor João Araújo – Porque quando fui lá, nem reparei que tinha uma 

trincheira perto e nela tinham uns soldados com metralhadoras. Aí um soldado 

veio e pegou a minha máquina, aí a minha perninha18 começou a tremer. Aí ele 

perguntou: - O branco, o que você faz aqui? Aí respondi: - Rapaz eu sou padre 

evangélico!!! Por que lá era sempre assim na época, você é religioso? Então é 

padre, tinha padre católico, padre mulçumano, padre evangélico. 

 
17 Ziguinchor é uma cidade situada no sudoeste do Senegal, próxima à fronteira com Guiné-Bissau. 
18 O Pastor faz referência a uma deficiência física que ele possui, onde uma das suas pernas e mais fina que a outra, 

mais que ele sempre cita em tom de brincadeira. 
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Fig. 10 – Foto da Igreja Missionária no Bairro Militar em Bissau, queimada durante a 

Guerra Civil 

Fonte: Arquivo pessoal de João Araújo, 1999. 

 

 

 
Fig. 11 – Foto dos arredores da Igreja Missionária destruída no Bairro Militar, Bissau 

Fonte: Arquivo pessoal de João Araújo, 1999. 

 

 

                        Nelson – E o soldado e a máquina? 

  

                        Pastor João Araújo – Então, ele me falou: Você sabe que não pode entrar aqui 

porque o país está em guerra. Aí eu falei: - Rapaz pode sim, tanto e que entrei, 
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a guerra acabou, por favor me devolve a minha máquina. Aí ele me perguntou: 

- Padre, você e de onde? Você é francês? Você é americano? Eu cheguei e falei: 

- Não eu sou brasileiro. Quando falei ele ficou me olhando sério, aí pensei, Jesus 

estou chegando aí no céu. Foi aí que o soldado falou: Bebeto, Romário, 

Ronaldo, Futebol! Aí falei: - Aleluiaaaa. Ele me devolveu a máquina e 

perguntou se poderíamos tirar fotos, lógico que falei que sim. 

 

                        Pastor João Araújo - O Brasil, hoje tem portas abertas, se fosse americano, se 

fosse francês se fosse outro, tinha perdido a máquina até a vida, mais 

brasileiros, Deus tem aberto as portas para a nação brasileira e nós temos que 

aproveitar as portas abertas. 

 

                        Nelson – E a sua casa? As pessoas? 

  

                        Pastor João Araújo – E mesmo, bem a minha casa foi engraçado, eu pensei 

que se a igreja tinha sido destruída a minha casa né?! .............. Quando cheguei 

a minha casa, graças a Deus, estava em pé, com algumas marcas de tiro. O 

mesmo grupo que me levou a porto, pela glória, ficou lá e todos ficaram vivos, 

alguns foram para as tabancas. Deus e muito bom não faltou nada lá em casa. 

Então voltei ao Senegal para pegar Hosana e retornei para Bissau, nessa foto 

(Fig.12) aqui sou eu chegando, a Hosana não aparece mais ela está nessa 

muvuca, né Ho? 

 

+ 

Fig. 12 – Foto do retorno (com a bandeira do Brasil, João Araújo) definitivo à Bissau em 

setembro de 1999  
Fonte: Arquivo pessoal de João Araújo, 1999. 
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 Pode-se observar nessa passagem do relato, como fica exposto a preocupação e a alegria 

pela sobrevivência das pessoas encontradas e mesmo ao encontrar alguns bens intactos, apenas 

da igreja ter sido destruída. Uma das formas que o ser humano possui para vivenciar o lugar e 

a partir das suas experiencias e do contato com o Outro que contribuem para a existência do 

lugar. Essas experiências de fato podem ocorrer nos mais diferentes contextos: de calmaria ou 

mesmo de perigo, como o exposto. 

Esse tipo de relato não é exclusividade de quem atua em Guiné-Bissau, quase todos os 

missionários, vivenciam perigos, porém, esse experienciar o lugar é uma das essências do ente 

que cada um somos, pois, como esclarece Relph (2012, p. 29), o lugar refere-se à 

particularidade e a conectividade com a qual sempre experienciamos o mundo. Tal experiência 

não está livre de tensões, impedimentos e perigos, como de forma muito feliz, expõe Tuan 

(2013, p. 18), porque, experienciar é vencer os perigos. A palavra “experiência”, provém da mesma 

raiz latina (per) de “experimento”, “experto” e “perigoso”. Para experienciar no sentido ativo, é 

necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto. 

Seguindo o relato, após sua chegada, era necessário segundo o João Araújo, reconduzir 

às atividades missionárias: 

 

                        Pastor João Araújo – O pessoal me ajudou bastante, a primeira coisa que 

fizemos foi reerguer a Igreja do Bairro Militar, graças a Deus com a oferta dos 

irmãos no Brasil e de outros países, conseguimos colocar ela de “pé”. Mais o 

povo estava muito sofrido, faltava tudo, mais ainda que antes. Foi assim que 

pensamos que tínhamos que fazer mais pelo povo que nos acolheu.  

 

                        Nelson – O que vocês idealizaram? 

 

                        Pastor João Araújo – A primeira coisa como falei foi colocar a igreja de pé. 

Quando concluímos a obra, eu e outros missionários brasileiros começamos a 

pensar em ajudar o povo através de projetos que levantam a alto-estima, por lá 

falta muita coisa, principalmente nas tabancas. 

 

 Apesar de toda a dor e destruição que a Guerra Civil de 1998-1999, causou para todo 

país de uma certa forma, como esclarecem, Formenti(2017, 2018) e Trajano Filho (2010), 

também proporcionou uma modificação em relação a religião no país, pois, foi a partir desse 

momento que as organizações religiosas passaram a se envolverem mais ativamente com as 

questões sociais. O que ficou evidente quando os religiosos operaram como mediadores e 

agentes humanitários durante o conflito e na reconstrução do país. 

 E pensar que anos antes as instituições religiosas eram consideradas pelos governos 

anteriores com grande desconfiança, porém, passaram a ser observadas como verdadeiro “porto 
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seguro” pela população menos abastarda, principalmente as que residem nas áreas rurais. Tal 

expansão do protestantismo, além do trabalho dos missionários, foi e é impulsionada pela quase 

ausência da presença do Estado guineense em relação ao amparo da população. Essa lacuna 

deixada pelo Estado é evidenciada no relato do Pastor guineense Dionísio Rodrigues da Igreja 

Evangélica de Guiné-Bissau19: 

 

                       Os políticos de Guiné não andam pelas tabancas, não ficam perto do povo. Nós 

vamos sempre as tabancas sejam elas nas fronteiras ou não. Nesses lugares não 

tem posto de médico, não tem educação, não tem saúde. Muitos nem sabem que 

existem um presidente, muitos nem sabem direito que existe o resto do mundo, 

não se sente nunca a presença do Estado. Só os missionários chegam lá. Me dá 

vontade de chorar e peço força a Deus, não temos recursos, choro quando vejo 

pessoas com fome, tentamos fazer tudo que podemos. Quando chove é mal, a 

fome fica maior nas tabancas. Crianças morrem, as grávidas morrem. Quando 

tem eleições, eles [os políticos] aparecem levam sacos de arroz para se 

aproveitar do povo que já nada tem. A única coisa que tem lá é o amor das 

pessoas entre elas e com a tabanca que vivem. Eu creio que Deus vai melhorar 

a vida de todos aqui na Guiné-Bissau. 

 

 Esse pequeno relato, gentilmente deixado para mim pelo pastor, reforça uma prática 

muito comum nos países que apresentam uma forte desigualdade social no seio da sua 

população, o abandono por parte do Estado e a reaproximação no período eleitoral, nesse caso 

ainda mais grave, se considerarmos que a maior parte da população que residem nas tabancas, 

muito mal sabem em que ano nasceram ou como se escreve o seu próprio nome. 

Uma breve colocação que faço, mesmo sendo já em 2019, tive a oportunidade de 

presenciar a campanha política no país, pois o período que estive em Guiné-Bissau, se sobrepôs 

à época das eleições para o cargo de primeiro ministro do país, onde os correligionários 

chegaram na Tabanca de Sabor Balanta, oferecendo camisas, sacos de arroz e uma bomba para 

puxar água de um poço artesiano. 

Esses depoimentos e a necessidade cotidiana da população, realçam uma das maneiras 

que os missionários utilizam para se aproximem dos residentes das tabancas, a combinação da 

prestação de serviços básicos de assistência à população, associados a evangelização.  

 
19 O Pastor Dionísio Rodrigues não se encontrava em Guiné-Bissau no período que realizei o trabalho de campo, 

me comuniquei com ele via telefone e o mesmo de maneira gentil me falou que seu depoimento encontrava-se 

gravado de forma prévia em relação a situação do país no período do início dos anos 2000, pois o mesmo foi 

avisado pela professora Drª Ambra Formenti que eu iria visita-lo durante a minha estada no país 
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Retornando aos missionários brasileiros, eles continuaram adentrando cada vez mais o 

país, em conjunto com os guineenses adeptos ao protestantismo buscando fazer acordos com as 

lideranças de cada área onde ocorria a evangelização, como nos relata o João Araújo: 

 

 Rapaz nós continuamos a construir depois de acertar lá no Bairro Militar, 

começamos a “correr” as tabancas. Um dia pegamos uma estrada, orei muito 

antes, sei lá o que tinha lá? Mas tinha a convicção que Deus estava me levando 

certo. Aí chegamos em um lugar que os guineenses chamavam de Ponta Zé. 

Então fomos lá durante um mês, mais ou menos, e ficamos evangelizando. Lá o 

líder da área não era religioso, acredito que era animista. Uma das pessoas que 

se converteram falaram: - Ô branco, você pode fazer esse negócio de igreja aqui 

para o senhor vir falar? Aí falei que sim. 

 

                        Nelson – E aí, como foi? 

 

                        Pastor João Araújo – Bem, fomos pegar areia para construir o templo, fizemos 

blocos de areia, fizemos mutirão, porque não tínhamos dinheiro e usamos água 

da chuva. Foi engraçado, foi Deus mesmo, porque veio um pessoal da aldeia e 

falou: - Ô padre branco, você está pegando areia e não vai dar nada para gente? 

Ai, Jesus, respondi meio brincando, assim: - Rapaz se eu tivesse dinheiro eu 

estaria pegando areia para fazer tijolo? Ai nessa hora um deles, tão alto que 

nem conseguia enxergar ele direito, falou: - Então que você tem para dar para 

gente? Aí orei baixinho, pedi a Deus e falei: Eu tenho Jesus e posso ajudar as 

crianças a ler... Daí saiu o que você vai ver quando chegar lá, construímos uma 

igreja pequena, porque Deus não precisa de nada gigante, basta a fé e 

construímos uma escola para 200 crianças, tudo com ajuda das orações e das 

ofertas vindas do Brasil e de outros irmãos pelo mundo. 

 

                         

 Com o passar do tempo uma outra característica da atuação dos missionários começou 

a vir à luz, a busca pelo bom convívio com as outras religiões professadas pelos guineenses, 

principalmente com os mulçumanos, djambakus, morus e baloberos. Se pensarmos esse 

convívio como uma maneira de sobrevivência do protestantismo em Guiné-Bissau, posso 

considerar pelo que observei que até o momento está sendo bem sucedida. Chegou um tempo 

que as relações se estreitaram ao ponto de alguns, poucos curandeiros, moru e baloberos, 

indicarem pastores para as pessoas se “consultarem” em busca de “curas”: 

 

                        Pastor João Araújo – Olha o negócio lá ficou meio doido, tinha um feiticeiro 

animista que quando não resolvia os “casos” mandava as pessoas me 

procurarem, por que ele falava que o sobrinho dele tinha problemas mentais e 

foi lá igreja e que depois da oração ele ficou curado, na verdade quem cura é 

Deus, né? Ele falava que tinha um branco lá com uma perninha que fazia umas 

rezas (risos). Na verdade, ele estava evangelizando para mim. 
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                        Nelson – E sua relação com outros líderes? Você me falou que esse líder 

animista foi Deus que colocou no seu caminho? Por quê? 

 

                        Pastor João Araújo – Eu sempre me dei bem com todos, também brinco o 

tempo todo. Mas falando sério, não fui para África para disputar com ninguém, 

não fui para ganhar dinheiro, fui para pregar o evangelho do Senhor e por Deus 

me deu um chamado missionário, como posso falar do amor de Deus criando 

briga? Bem porque através dele conheci a Benvinda, isso mudou de vez a minha 

história lá. 

 

                        Nelson – E quem é a Benvinda? 

 

                        Pastor João Araújo – Ela apareceu na igreja indicada pelo líder animista, ela 

buscava a cura do seu filho, ele tinha uma um problema respiratório grave, 

orávamos por ele todo dia e assim foi durante quatro meses. O menino nesse 

tempo melhorou e ficamos todos felizes. (Ele para de falar durante um 

tempinho e continua). Era umas três da manhã e um rapaz bateu na porta de 

minha casa dizendo que a Dona Benvinda estava me chamando desesperada, 

então sai de casa e fui correndo. 

 

                        Pastor João Araújo – Chegando lá, ela me entregou o menino e peguei ele no 

colo. Ele nessa hora olhou para mim e deu um sorriso. Ele de repente fechou os 

olhinhos e não abriu mais. Para mim essa foi uma das piores noites da minha 

vida. E ela gritava: - AIOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 

AIOOOOOOOOOOOOOO. Porque é assim que fazem as mulheres na África 

quando alguém morre. E ela me falava: - Pastor eu quero meu menino. Mas não 

foi essa a vontade de Deus. 

 

                        Nelson – E como foi depois? 

 

                        Pastor João Araújo – No dia seguinte fomos enterrar o menino Luciano. Eu 

estava na cerimônia e fizemos junto com um padre católico e lá descobri que a 

Benvinda fazia parte do exército era uma comandante, estavam políticos e 

outras pessoas. Quando a cerimônia acabou eu falei com ela: - Benvinda, Deus 

levou o Luciano, mas tenho certeza que ele está no céu, eu faria tudo de novo 

para ele está aqui. E ela me falou: - Deus levou o Luciano, mas ele entrou no 

meu coração…. Ela então aceitou a Jesus como Salvador e o embaixador de 

Guiné-Bissau em Portugal que estava na cerimônia. 

 

 Esse acontecimento relatado ocorreu em 2007, que ocasionou no início dessa amizade 

entre o Pastor e outras autoridades. Mas nem tudo eram flores na conturbada Guiné-Bissau, 

mesmo assim as igrejas não só locais, mas também as missionarias iam caminhando em direção 

às tabancas. Nesse momento a Missão Kairós já estava presente no Bairro Militar e Haifa, em 

Bissau, em Ponta Zé, Bissalanca, Bafatá e Tubunhantan. 

 Característico do pais, mais uma vez, estava ocorrendo uma grande instabilidade 

política, novamente possuindo como centro das atenções o presidente de Guiné-Bissau naquele 
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período, o senhor João Bernardo “Nino” Vieira, o mesmo deposto na Guerra Civil de 1998-

1999, devido a problemas com o resultado das eleições, onde foi alegado que o presidente na 

verdade teria perdido o pleito, os militares realizaram um movimento para tomar o poder. E 

mais uma vez um conflito tomou as ruas da já sofrida capital Bissau no ano de 2009. E o 

resultado desse movimento foi estarrecedor. 

 O então presidente foi assassinado por um grupo de militares onde este teve a sua casa 

invadida e foi alvejado a tiros, segundo me contou alguns guineenses quando lá estive, 

acreditava-se que “Nino” Vieira era protegido por forças sobrenaturais e que ele era imortal, 

devido isso após ser alvejado ele teve o corpo retalhado em pedaços como forma de garantir 

que o mesmo não se ressuscita, fato este que repercutiu mundo a fora. 

 Acreditando-se que o país pudesse passar por uma nova guerra civil, o presidente que 

assumiu o país interinamente, Raimundo Pereira, convocou uma série de reuniões visando 

concertação de Guiné-Bissau, essas reuniões eram compostas por militares, observadores 

internacionais e pelas lideranças religiosas que atuavam em Guiné-Bissau e para surpresa de 

todos foi chamada uma liderança que representaria os estrangeiros religiosos protestantes no 

país e por indicação da senhora Benvinda, o representante escolhido foi João Araújo que assim 

nos descreve aquela situação: 

 

                        Pastor João Araújo – Rapaz para mim foi marcante participar da reunião de 

concertação do país, estamos todos lá. Você já imaginou o que é um participar 

de uma reunião de Estado em um país africano? Quando o pessoal entrava na 

sala falava logo: - Que esse branco está fazendo aqui? E alguns militares e 

políticos falavam: - Ele não é branco, ele é o Pastor Joãozinho, ele tá aqui 

porque a gente acredita que o Deus dele pode nos ajudar a dar uma solução ao 

país. 

 

                        Nelson – Nossa, bem legal! que foi acordado? 

 

                        Pastor João Araújo – Não posso contar.. Estou brincando foi acordado pelo 

menos até onde os líderes religiosos ficaram que buscaríamos não ter conflitos 

entre nós. E foi pedido que pudéssemos ajudar as pessoas nas tabancas e falar 

de amor. Assim, concordamos em manter a amizade e a paz, sem interferir na 

religião, do culto dos outros. Isso foi legal porque passamos a ter mais contato 

o que facilitou a ida de missionários para regiões de outras religiões de forma 

com muito respeito. 

 

 

Na verdade, essa experiência da busca pelo bom convívio, já se desenhava no cotidiano, 

essa reunião visando uma espécie de “trabalho integrado” apenas oficializou o que ocorria no 

dia-a-dia. A incapacidade do Estado contribui para “abrir caminhos” para os projetos de cunho 
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social que objetivam ajudar de alguma forma a população local e, também, facilitou 

aproximação com outras pessoas por parte dos missionários em busca de novos adeptos. Alguns 

desses projetos foram relatados: 

 

                        Nelson – Teria como o senhor falar um pouco sobre alguns projetos? 

 

                        Pastor João Araújo – Bem o primeiro, assim que voltamos para a Guiné 

(aproximadamente outubro de 1999), começou embaixo de um “pé” de manga, 

começamos a alfabetizar as crianças e os adultos usando o evangelho. Minha 

esposa fazia os fantoches e eu ficava auxiliando, era para ser só durante uma 

semana, mas aí, nos apegamos tanto com as crianças que ficamos um ano inteiro 

lá só fazendo isso. Hoje em dia lá na Tabanca de Ponta Zé funciona uma igreja. 

 

                       Pastor João Araújo – Também usamos o esporte para nos aproximarmos, o 

pessoal gosta muito apesar de não conseguir jogar bola. Compramos medalhas 

de 1,99, mas os meninos ficam tão felizes que vão até com elas para o culto. 

 

                       Pastor João Araújo – Eu gosto muito de pesca, trabalha com isso aqui no 

Brasil, tanto que la fiquei conhecido também como João Pesca. Nós fizemos um 

projeto (Fig.13) e conseguimos um barquinho para pescar, teve mês que 

pegamos 900 kg de peixe, usamos tudo para a merenda das crianças nas escolas. 

Nós temos hoje em dia 4 escolas seculares que cobram apenas um valor 

simbólico. 

 

 

 
Fig. 13 – Projeto de pesca para merenda em Bafatá 
Fonte: Arquivo pessoal de João Araújo, 2005. 

 

 Apesar de ser a minoria entre os anos 2000 a 2017, o movimento protestante foi capaz 

de capitalizar o papel que desempenhou durante os conflitos no país, bem como através da sua 
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atuação via prestação de serviços sociais, nitidamente nas áreas rurais. Esse rápido crescimento 

resultou na multiplicação das divisões e na diferenciação interna do movimento, que passou a 

incluir igrejas de inspiração neopentecostais, oriundas principalmente do Brasil com destaque 

a Igreja Deus é Amor, Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD). A fim de criar uma unidade, representando a comunidade protestante junto às 

autoridades, coordenar as suas ações e estabelecer ligações com associações evangélicas de 

outros países, em 2000, foi criada a Aliança Evangélica Guineense (AEG). 

 Inicialmente a AEG foi formada pela Igreja Evangélica de Guiné-Bissau (IEGB), as 

Assembleias de Deus, a Worldwide Evangelization Crusade (WEC), A Igreja Missionária 

Kairós, a Junta de Missões Mundiais (Igreja Batista), a JOCUM e a Igreja Filadélfia. Com o 

passar dos anos outras denominações oriundas dos mais variados países passaram a integrar a 

AEG. Porém as igrejas de origem neopentecostal como a IURD, Deus é Amor e Mundial do 

Poder de Deus, foram vetadas de integrar a associação, por serem consideradas 

“demasiadamente distantes dos princípios evangélicos” e por propagarem a controversa 

doutrina da prosperidade, que considera a riqueza material e o bem-estar como bênçãos de Deus 

e sinais da graça divina (FRESTON, 1999; MARIZ, 2009). 

Assim foi o contexto histórico onde iniciou-se a presença missionária protestante em 

Guiné-Bissau, nesse período, o movimento protestante conseguiu se estabelecer, criando 

condições para o seu posterior crescimento em relação a quantidade de novos adeptos no país.  
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3. CHEGANDO EM NOVOS HORIZONTES: Debutando em Guiné-Bissau 

 

                                                                  “Quando chegamos em Guiné-Bissau, o país era 

muito pobre, muito pobre mesmo. Basicamente só 

Bissau tinha alguma coisa, ele ainda estava muito 

destruído por causa da Guerra20 que tinha 

acontecido. Era muito mais difícil viver lá que hoje 

em dia. Água, luz na cidade? Era quase impossível e 

isso é a capital. Quando cheguei a nossa primeira 

igreja, que fica no Bairro Militar era toda, tipo de 

palha” (Trecho do relato do missionário Pastor 

João Araújo, 2018) 

 

 O trecho do relato acima e muito significativo e ilustra a chegada de João Araújo em 

1997 em um país ainda muito afetado por diversos conflitos e vivendo uma instabilidade 

política que aprofundavam as desigualdades. Como estaria Guiné-Bissau agora? Era uma 

pergunta que me fazia constantemente e só contribuiu para que meus receios acendessem cada 

vez mais em relação às questões da realização do campo: segurança, possíveis problemas de 

saúde, acessibilidade aos locais que planejava visitar entre todo um mar de questionamentos 

possíveis. Em algum momento ou todas as minhas inseguranças se confirmariam ou seriam 

desmentidas.  

Após a visita ao Centro de treinamento da Missão Kairós, iniciou-se a contagem 

regressiva para a “hora da verdade”, nesse um ano até fevereiro de 2019, foram diversas as 

trocas de informações entre Eu, João, Jaimantino e Lenice, confesso que em dado momento 

pensei se realmente teria coragem de adentrar em um avião e praticamente cruzar três 

continentes. Aliás, destaca-se o apoio moral do amigo Felipe Aguiar quando vinha com 

colocações como: se eu voltasse e não fosse comido por um leão... Durante esse período montei 

esboços de como seriam as entrevistas, lugares a serem visitados, até treinar como deveria 

cumprimentar eu fiz. Era difícil para algumas pessoas acreditarem que realmente eu iria à 

Guiné-Bissau, como confessaram depois, João, Jaimantino, Lenice e eu mesmo se bobear. 

Quando em novembro de 2018 comprei às passagens pensei: agora já era, tenho que ir mesmo. 

Foi-se o Natal e a virada de ano de 2018 para 2019, era como se o tempo tivesse dado 

uma “corridinha”. Assim chegou o dia 18 de fevereiro. Fazia anos que não embarcava em um 

avião e de repente pegar 9 horas de voo direto Rio de Janeiro/Lisboa era uma tarefa ingrata para 

 
20Ele faz referência a Guerra da Independência de Guiné-Bissau em relação a Portugal ocorrida entre 1963 a 1974. 
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mim. A decolagem ocorreu às 21:45 h no Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido 

popularmente como Galeão. Chovia muito. Como estava tenso, só me lembro da self que fiz 

com um “sorriso amarelo”, com certeza era mais medo que qualquer outra coisa. 

Depois da decolagem, a viagem foi bem tranquila vendo todos os filmes possíveis 

disponíveis para passar o tempo. Às 10:50h, horário de Lisboa e já sendo dia 19 de fevereiro, o 

avião aterrissou e tive mais uma maratona de 7 horas de espera de conexão, observando às 

pessoas quando o relógio marcava 16:00 me encaminhei para a fila de embarque para Bissau e 

o clima já era outro, do silêncio e da fala baixa das pessoas em outras partes do aeroporto para 

o falatório incontido e alegre das pessoas que aguardavam à viagem para Guiné-Bissau. Agora 

minha apreensão era outra e só pensava: Será que Jaimantino realmente me esperará no 

aeroporto? Depois da criançada ensandecida correndo pelo avião, sem ser controlada pelos pais 

e comissários de bordo, o avião decolou. Fui em direção a Bissau observando do avião “a 

despedida” do Sol sobre o Estreito de Gibraltar (Fig.14).  

 

 
Fig. 14 – Pôr do Sol sobre o Estreito de Gibraltar 

 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Então, 20 horas depois de ter saindo do Rio de Janeiro, exatamente às 20:45h horário de 

Bissau, desembarquei no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, não vou negar que fiquei 

tenso ao chegar em um país desconhecido e onde a polícia migratória, digamos, é muito 

exigente e o procedimento para o pagamento do visto é lento e por vezes burocrático. Primeiro 

o avião aterrissa na pista e você caminha até o saguão onde fica a imigração, lembrando que 

tinha que caminhar entre os soldados do exército que observavam a todos nós, a sensação era 

que estava sendo detido. Isso sem contar o grupo de argentinos que foram detidos no 

desembarque por beberem cerveja escondido dentro do avião e deixarem as garrafinhas de 

cerveja caírem pelo corredor, o que é proibido pela empresa aérea, sem dúvidas uma cena 

cômica em meio aquele cenário, digamos, tenso. 

 Quando entrei no saguão da imigração, me deparei com duas filas: uma para guineenses 

e pessoas oriundas de alguns países africanos que possuem acordos com o governo e de Guiné-

Bissau e a outra dos demais passageiros do restante dos países do mundo – a fila que entrei. 

Enquanto na primeira fila o processo liberação das pessoas era um pouco mais rápido na fila 

onde me encontrava era tudo muito moroso, era a dificuldade dos atendentes de compreenderem 

outros idiomas, alguns aparentavam não ter a mínima noção de como realizarem a função que 

estavam desempenhados e outros simplesmente ficavam conversando, sempre observado pelos 

soldados que observavam tudo e a todos. 

 Não bastava toda essa situação confusa ainda existia um outro problema: Cadê o 

Jaimantino que não eu não encontrava? Nesse momento eu só pensava: como ia me “virar”? 

O tempo ia passando e nada das pessoas serem liberadas na fila até que em um dos cantos do 

saguão do aeroporto, eis que avisto o missionário Jaimantino Corrêa Sá, que a partir de agora 

será citado apenas como Jaimantino, foi um misto de alegria e alívio. Foi então que o meu 

processo de liberação se acelerou. Ele então me apresentou as autoridades como pesquisador 

brasileiro que iria retratar a presença da Missão Kairós no país. A partir daí tudo mudou, logo 

fui levado para uma espécie de “sala vip” onde o atendimento foi acelerado e finalmente o visto 

foi liberado. Nesse momento comecei a reparar o respeito que as pessoas em Guiné-Bissau 

possuem em relação a líderes religiosos, mas até ali era uma primeira observação, que deveria 

ser averiguada de forma mais clara durante o período que estaria no país. 

Do lado de fora do aeroporto, o movimento de vendedores de toda sorte de produtos era 

intenso. No estacionamento fui recebido pela sua esposa, a missionária Lenice Pessanha e a 

“pequena” Noemi, filha do casal. Então nos dirigimos para a residência deles que fica no bairro 

São Paulo, em Bissau, era marcante a presença de muitos vendedores pelas ruas, com 

iluminação amarelada, comercializando principalmente frutas. Apesar da recepção muito 
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agradável deles, eu estava extremamente cansado, tanto que nem me atentei em tirar fotos dos 

meus primeiros momentos no país. Depois da cansativa viagem e da confusão causada pela 

mudança de clima e fuso horário, apenas pensava em duas coisas: avisar aos familiares no Brasil 

que cheguei bem e dormir. 

Apesar do cansaço a minha primeira impressão ao chegar no bairro São Paulo, não foi 

muito diferente em relação aos outros lugares que já visitei no Brasil, como alguns bairros da 

cidade onde  resido,  as ruas não eram asfaltadas, sendo assim, de terra batida com alguns 

trechos com esgoto a céu aberto e casas consideravelmente grandes, não se observava 

residências menores, fato este que me deixou curioso e logo indaguei Jaimantino o porquê disso. 

Ele me informou que esse modelo era adotado devido a tradição mulçumana no país. Pois se 

um homem mulçumano quisesse ter mais que uma esposa isso se daria em duas situações: ou 

ele deveria construir uma casa para cada uma delas ou deveria ter uma residência 

consideravelmente grande para abrigar as esposas na mesma casa com os mesmos privilégios e 

dividindo os serviços domésticos. 

Continuando nosso trajeto, as ruas eram pouco iluminadas, com vários trechos sem 

nenhum tipo de iluminação pública. Enfim, chegamos aonde eles moram, em um trecho com 

iluminação pública, sem saneamento básico nas ruas e com distribuição de água encanada 

(como bem falava Lenice: não aconselho beber essa água sem ferver e sem passar por um filtro 

de maneira nenhuma). Uma boa captação de sinal de internet que contribuiu muito com o meu 

trabalho, principalmente para o armazenamento das fotos. Após entrar, tomar um belo de um 

banho, que não tomava desde a saída de casa no Brasil, e meia hora de prosa, me dirigi para o 

quarto que gentilmente eles me concederam, com destaque para a mesinha que Lenice e 

Jaimantino citaram que colocaram ali para os meus estudos, eu simplesmente me deitei na cama 

e literalmente “apaguei”. 

Esse meu “apagão” durou aproximadamente até às 05:25 h., quando fui subitamente 

acordado por diversas preces não feitas por uma pessoa, mas por várias, foi então que me 

levante e me dirigi à janela. Fiquei ouvindo orações sendo realizadas em árabe e depois em 

crioulo, os sons se espalhavam e cada vez escutava mais e mais vozes aparentemente vindas de 

diferentes direções. Ao nascer do Sol, por volta das 06:00h, cessaram-se as preces e voltei a 

dormir. Pela manhã após levantar e tomar café, minha curiosidade me fez perguntar à Lenice, 

o que tinha acontecido. Ela me explicou que a oração seria o Fajr: a oração realizada pelos 
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mulçumanos que faz parte da Salah21e que era para me acostumar, porque, todo dia isso iria 

acontecer no mesmo horário. 

Após o café da manhã, Jaimantino me acompanhou na primeira atividade em Guiné-

Bissau, que era conhecer um pouco a capital. Bissau foi o marco inicial de onde as atividades 

da Missão Kairós partiram das áreas centrais para as mais afastadas. Diversas missões religiosas 

também estão sediadas na cidade como as: católicas, mulçumanas e várias de cunho evangélicas 

protestantes. Além de algumas empresas e a sede da missão de paz da Organização das Nações 

Unidas. Essa concentração na capital do país explica-se, entre vários fatores, por ser 

praticamente a única cidade que apresenta uma adequada infraestrutura22. 

Então saímos em direção a região central da cidade de Bissau, o dia apresentava-se com 

pouquíssimas nuvens no céu e ensolarado, como todos os dias que vivenciei no país. Eu e 

Jaimantino fomos de carro e logo acessamos a Avenida dos Combatentes da Liberdade da 

Pátria, durante o seu percurso foi possível observar o misto das cores: o azul do céu, o verde de 

algumas pequenas plantações e da vegetação presente nos seus arredores (Fig.15). 

 

 
Fig. 15 – Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 
21  O “Salah” refere-se as cinco orações públicas que devem ser realizadas por cada mulçumano diariamente 

voltado para Meca. 
22Atualmente, observa-se novas áreas de construção de empresas e de instalação de infraestrutura de energia 

elétrica, telefonia, distribuição de água e saneamento básico em Bissau com o objetivo de atrair a instalação de 

empresas multinacionais no país. 
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 Às margens dessa avenida, uma cena me chamou atenção, referente à algumas pessoas 

trabalhando no cultivo de arroz, comercializado localmente (Fig.16). Meu desejo era conversar 

com algumas delas, porém, Jaimantino me atentou ao fato que dificilmente elas me atenderiam 

naquele momento, pois as mesmas apenas dariam uma pausa em relação ao serviço para o Dhur, 

oração mulçumana realizada ao meio-dia, e para o Asr, oração realizada normalmente às 14 

horas em Guiné-Bissau23.  

 

 
Fig. 16 – Cultivo de arroz na periferia de Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

Dito isto, continuamos em direção ao centro da cidade e durante o nosso trajeto a 

paisagem foi se modificando o verde das vegetações foi dando lugar ao barro avermelhado e 

denso, visual este que não difere muito de algumas áreas periféricas das grandes cidades 

brasileiras. Era a região de novos loteamentos, ocupados basicamente por imigrantes 

senegaleses e de regiões mais interioranas da Guiné-Bissau que buscam novas oportunidades 

de empregos ou mesmo uma melhoria na qualidade de vida. Esse loteamento especificamente 

se localiza em Penha-Bor, bairro da periferia de Bissau (Fig. 17), que ilustra como a maior parte 

das áreas do país se apresentam: sem coleta seletiva de lixo, sem saneamento básico, sem 

distribuição regular de energia elétrica, água potável entre outros. 

 

 
23 Nesse período todas as atividades comerciais e agrícolas desempenhadas pelos mulçumanos são interrompidas, 

inclusive com fechamento de lojas, casas bancárias entre outros. 
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Fig. 17 – Loteamento de Penha-Bor, periferia de Bissau  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Aproximadamente trinta minutos depois que saímos do bairro São Paulo, chegamos ao 

movimentado centro da cidade onde a vida comercial pulsa, graças, na sua maioria pelo 

comércio exercido nas ruas (Figs. 18 e 19) onde é possível encontrar toda sorte de produtos que 

variam desde roupas, alimentos em geral, produtos eletrônicos até a prática do câmbio de 

moedas, onde predomina a troca de Dólares e Euros pela moeda local, o Franco CFA. A forma 

como este é realizado é no mínimo curiosa, para que mora em São Gonçalo – RJ, no meio da 

rua onde o dinheiro fica guardado em sacos plásticos dispostos pelas calçadas e as pessoas não 

demonstram um mínimo sinal de preocupação em relação à possibilidade de eventuais furtos.  

 
Fig. 18 – Comércio de rua nos arredores do centro de Bissau  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Fig. 19 - Comércio de rua nos arredores do centro de Bissau por outro ângulo 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Quando consegui realizar a troca pela moeda local já era praticamente meio-dia, 

Jaimantino me incentivou para que continuássemos andando, pois ele queria me apresentar 

algumas partes do centro velho da cidade, era notório o orgulho de Jaimantino como guineense 

de apresentar o seu país. Devido ao horário o comércio estava fechado e as ruas um pouco mais 

vazias, tal fato decorrente do respeito ao período das orações do “Salah”. Mesmo assim nos 

dirigimos ao porto antigo de Bissau, que se apresentava seco nas suas margens devido ao baixo 

nível da água do mar, onde existe um intenso comércio de peixes e frutos do mar, naquele 

momento interrompidos (Fig.20).  

 
Fig. 20 – Porto - ao fundo área de comércio de peixes e frutos do mar 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Na área do cais, Jaimantino me amostrou a central geradora de energia elétrica flutuante 

da empresa turca Karpowership com a qual o governo de Guiné-Bissau, acertou uma série de 

acordos para a construção de linhas de alta tensão, além da central produzir energia para reforçar 

a demanda na cidade, prioritariamente, para as novas empresas que estão se instalando no país 

(Fig. 21). 

 

 
Fig. 21 – Central flutuante geradora de energia vista do porto de Bissau  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Enquanto registrava a foto da central flutuante fui abordado por um soldado do exército 

que estava responsável por policiar o cais. Ele queria confiscar meu celular, pois nas suas 

palavras, eu estava tirando fotos em uma área de segurança nacional e isso era proibido. Então, 

perguntou a minha nacionalidade, o que fazia no país e pediu para ver se possuía o visto em 

dia. Após observar o ocorrido, Jaimantino, prontamente intercedeu alegando que eu, por ser 

brasileiro, não sabia as normas em relação àquele local e, que estava ali fazendo parte da 

Agência Missionária Kairós. Depois de alguns minutos de diálogo, o soldado me pediu para 

não tirar mais fotos no local e, caso isso ocorresse, eu seria encaminhado para um posto do 

exército. 

 Saindo daquela situação, continuamos a andar pelo centro da cidade, rindo de todo o 

ocorrido. Um fato era notório ao se observar as ruas, mesmo com o passar dos anos estas ainda 

conservavam muitas marcas das últimas guerras que assolaram o país: a Guerra da 

Independência (1963-1974) e a Guerra Civil de Guiné-Bissau (1998-1999). Entre os casarões e 
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antigos palácios que atualmente abrigam sedes departamentais do governo, impera o cenário 

avermelhado do barro e da poeira, entre outros motivos causadas pela inexistência de um 

serviço de limpeza urbana e pela infraestrutura ainda em reconstrução nessa parte da cidade24. 

(Fig. 22). 

 

 
Fig. 22 – Vista da Avenida Amilcar Cabral, Bissau – Próxima a Catedral Católica de 

Guiné-Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

Depois desses momentos iniciais de “reconhecimento” da cidade de Bissau, bem como 

do país e os primeiros contatos com outras pessoas nas ruas, retornei para onde estava 

hospedado com Jaimantino e nem imaginava o que estava por vim. Porém, fiquei muito 

impressionado como tudo aparentava ser diferente em relação ao que imaginava: os costumes, 

a formas de como as pessoas estavam se relacionando comigo, destaque, sempre prestativas e 

atenciosas. Isso não se restringia a Jaimantino ou Lenice, mas aos outros que nunca tinha tido 

qualquer tipo de contato e que provavelmente não terei mais.  

Toda aquela preconcepção que tinha em relação ao pesquisar o Outro, de observar as 

suas atitudes, foram se desfazendo facilmente como um castelo de areia em uma praia se desfaz 

ao ser atingido pela água do mar. Cheguei sendo o “Eu” pesquisador e me vi sendo o Outro, 

vivendo em um contexto totalmente diferente do qual estava habituado. Nesses primeiros 

 
24 O clima seco e a poeira me causaram algum sofrimento como tosses constantes durante praticamente todo o 

período que estive em Guiné-Bissau, muito incentivado pelas minhas antigas companheiras de viagem: sinusite e 

renite. 
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compartilhamentos de experiências, era Jaimantino, o soldado do exército e Lenice que estavam 

me orientando, verdadeiramente ensinando a como viver Guiné-Bissau. Perante essa situação 

estava compreendendo na prática, a colocação de Heidegger (2009) quando aborda que o 

homem possui consciência desse um-ao-lado-do-outro e um aprende com o Outro.  

Outra constatação inicial, concordando com Tuan (2013), é que o experienciar, se dá 

pela sensação, percepção e concepção. Andar pelas ruas, falar com os Outros, sentir os cheiros 

e degustar os sabores da comida local, são fatores que decisivamente contribuem para que a 

pesquisa ganhe vida, deixando de ser apenas um amontado de papéis escritos ou dados 

numéricos e passe a ter a função de retratar a vivência não apenas dos missionários e das pessoas 

que estes tem contato, mas a minha própria experiência de estar presente neste lugar. Onde 

fazendo um rápido exercício, estava vivenciando essa realidade geográfica, entendendo esta 

como aborda Dardel (2015, p.2), possuindo um horizonte, uma modelagem, cor ou densidade. 

Lembrando que esses atributos apenas estão dados, devido a existência de todos nós como ser-

no-mundo que somos. Assim significando-o e lhe atribuindo função este se transforma em lugar 

(TUAN, 2013), como será exposto nas páginas adiante. 

Apesar de “estar apenas” no segundo dia em Guiné-Bissau é interessante como aqui está 

deixando de ser “aquela ilustração no Atlas escolar” ou fotos visualizadas em algum site de 

internet para ser um lugar onde estou compartilhando as minhas experiências de campo com 

outras pessoas. Estes que se ressalta, expressaram inicialmente a existência de um respeito 

mútuo de uma forma geral entre os que aqui habitam, principalmente em relação às crianças, 

religiosos (independente do credo) e aos idosos, mostrando que nem sempre um elevado nível 

intelectual e mesmo financeiro é sinônimo de boas maneiras, entre outros atributos 

considerados valiosos. 
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4. DO ASFALTO À ESTRADA DE BARRO SURGE SABOR BALANTA: O impacto da 

primeira tabanca 

 

 

 Dois dias após a minha chegada à Guiné-Bissau, estava começando a me adaptar às 

orações mulçumanas antes do nascer do Sol, os primeiros sinais de que passaria todo o meu 

período no país com renite, sinusite, tosse alérgica e tomando remédio caseiro feito por Lenice, 

já estavam dados. Já estava gostando do café da manhã, sempre me dirigia a uma loja de “tudo”, 

como citava Jaimantino, que vendia de biscoito a material hidráulico. O pão era um destaque à 

parte, muito saboroso, uma espécie de baguete com a massa idêntica ao do pão ázimo ou asmo25. 

 Se aproximava a ocasião de sair de Bissau e iniciar a trajetória nas áreas onde a atuação 

dos missionários, ocorre de maneira mais intensa, já que na capital a missão se encontra bem 

estabelecida. Enquanto Jaimantino colocava óleo no carro, pois ele tinha um vazamento no 

motor, ficamos conversando sobre para onde iriamos. Um importante destaque que não posso 

deixar escapar é que quando o avião aterrissou no país, além dos filmes e da leitura do livro de 

Eric Dardel, eu também refiz o meu roteiro de quais lugares visitaria ao chegar em Guiné-

Bissau, durante as intermináveis 20 horas de viagem entre o Rio de Janeiro/Lisboa/Bissau, tudo 

em vão! Quando Lenice leu o roteiro, ela deu uma risada e mostrou a Jaimantino. Eles me 

alertaram ao fato que no meu planejamento estava faltando um monte de lugares que iríamos 

visitar que são importantes, e que vários deles não constavam nem nos mapas. Foi nesse 

momento que os dois me perguntaram se eu podia deixar por conta de eles elaborarem um novo 

roteiro, solicitação que foi prontamente atendida por mim. 

 O primeiro local visitado foi justamente o que mais vezes estive presente, até mesmo 

pelo fato de Jaimantino ser o pastor responsável pela Igreja Missionária na Tabanca de Sabor 

Balanta. Durante a explicação deles sobre esse “novo roteiro”, a maioria das localidades 

apresentavam essa expressão tabanca em seu nome. Essa repetição aguçou a minha curiosidade 

em relação ao significado dessa palavra foi então que perguntei a Lenice. Ela me respondeu que 

tabanca era o nome dado a uma comunidade situado em uma área considerada rural e, que eu 

deveria considerá-la como, se no Brasil, fosse uma aldeia ou vilarejo formada por grupos de 

pessoas que possuem a mesma etnia ou mesmo laços de amizade. Continuando o assunto, ainda 

me foi revelado que ainda existiam diversas tabancas em Guiné-Bissau, predominantemente no 

norte e nordeste que o governo ou outras agências missionarias possuem acesso muito restrito 

 
25 Que é um pão meio que achatado feito com farinha de trigo, água, sal e sem fermento, no caso do consumido 

por nós. 
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ou quase nenhum e que são praticamente apenas conhecidas por guineenses que são originários 

dessas áreas e para a minha surpresa, Jaimantino é advindo dessa região, mas isso é um outro 

assunto para o futuro. 

 Enfim, lá pelas 16:30 h26 saímos em direção à Tabanca de Sabor Balanta, que se localiza 

a aproximadamente 35 minutos de carro da residência onde estava hospedado (Fig. 23). 

Entramos no carro e nos dirigimos do Setor Autônomo de Bissau por uma estrada asfaltada que 

tinha “boas condições” até Bissalanca. Era a primeira vez efetivamente que estava saindo da 

comodidade da capital, depois de algum tempo percorrido a situação do asfalto foi se 

deteriorando, nada que me deixasse assustado já que não se diferenciava em demasia em relação 

a algumas vias do Brasil.  

 

 
Fig. 23 - Rota Bissau / Tabanca de Sabor Balanta 
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 

 

 

 

 

 
26 Horário de Bissau. 
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Durante o percurso Jaimantino foi parando dando carona27 a uma ou outra pessoa que 

iria para o nosso destino ou mesmo que tinha dificuldade de locomoção ou a algumas crianças 

que estavam saindo da escola. Foi exatamente nesse momento que me senti realmente fora do 

Brasil, pois todos ficavam conversando em crioulo, onde sinceramente não entendia 

basicamente nada do que era falado, pelo menos isso contribuiu para que eu prestasse mais 

atenção ao caminho, pois como não estava interagindo com eles passei a observar melhor o por 

onde passávamos, as casas, pequenos comércios e as pessoas que vendiam seus produtos na 

beira da estrada.  

 Após meia hora de viagem, praticamente não passavam mais carros ou qualquer outro 

veículo por nós. Assim a estrada foi ficando deserta com menos movimento de veículos e, 

também, a impressão que dava era que a quantidade de poeira e mesmo o calor tinham crescido 

vertiginosamente, quando recorro à previsão do tempo no aparelho celular, que nessa área, para 

minha surpresa, a internet funcionava muito bem, e o mesmo detectava sensação térmica de 

44°C. Foi quando Jaimantino diminuiu a velocidade e à nossa direita tinha uma pequena estrada 

de terra batida, cercada por vegetação de ambos os lados, era como se fosse uma trilha para 

carros. Era o caminho que levava à tabanca, então adentramos a mesma e o carro sacolejava o 

tempo todo. Para quem tinha comido pão com café ao sair, não foi uma experiência muito 

agradável. 

 Em algum momento pensei que estávamos em um caminho sem fim, pois apenas 

observava vegetação e sentia o balanço do carro até que avisto as primeiras residências (Fig. 

24), seguindo o padrão de serem grandes, sendo o material da construção constituído por tijolos 

de barro feitos de maneira artesanal, já que o mesmo, industrializado é extremamente caro. As 

casas não possuíam portas ou mesmo banheiros, sistema de água encanada, saneamento básico 

ou energia elétrica. 

 

 
27 O veículo em questão era da marca Toyota, um 4x4 de segunda mão proveniente do Senegal e que possuía um 

bagageiro onde cabiam aproximadamente umas quatro pessoas. 
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Fig. 24 – Residências na entrada da Tabanca de Sabor Balanta 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

  

Confesso que nunca tinha observado algo parecido, era como se simplesmente estivesse 

entrando em “outro mundo”. Agora sim, sem sinal de celular ou internet, sem iluminação 

pública ou outro tipo de serviço. Íamos passando pelo caminho e as pessoas acenavam para nós 

com um sorriso alegre em seus rostos. As crianças eram um destaque à parte, animadas, e 

ficavam felizes com uma simples bala. Como Jaimantino já tinha me alertado, elas ficavam 

aguardando descermos do carro para fazer questão de segurar a nossa mão e receberem um 

abraço (Fig. 25). Isso foi bem impactante, sinceramente fiquei sem reação do que fazer, pois as 

crianças nos abraçavam e nos seguia, fazendo com que Jaimantino falasse com eles para ficarem 

ali pois não deveriam se afastar de casa sem a autorização de seus pais. 
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Fig. 25 – Crianças na nossa chegada na Tabanca de Sabor Balanta  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Deixamos as crianças e, mais à frente, paramos em uma casa, que retornaríamos outras 

vezes (Fig. 26), onde Jaimantino e Lenice foram visitar as famílias que residiam naquele pedaço 

de terra. Uma das pessoas que moram nesta residência, trabalhando na retirada de coco, se 

acidentou e ficou paraplégico, não mais podendo se deslocar para os cultos e exercer uma 

atividade que viesse a contribuir para o seu sustento e de sua família. Além da visita eles foram 

lhe entregar mantimentos. 

  

 
Fig. 26– Casa visitada, típica de uma tabanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019 

 

No fundo desse terreno algumas pessoas estavam trabalhando no cultivo de aipim para 

o próprio sustento e para vender na estrada (Fig. 27). Então com a ajuda de Jaimantino, 

conversei um pouco com o dono da casa que se chama Lomane, que é membro da igreja da 
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tabanca, da etnia Balanta, interagimos sobre alguns assuntos. Ele me perguntou como era morar 

no Brasil e o que estava achando de Guiné-Bissau. De pronto respondi que era tudo muito 

diferente do que ouvia e tinha lido sobre o país e que estava achando interessante os lugares até 

aquele momento. Ele relatou a difícil situação na qual passava, me falou sobre o acidente que 

o colocou naquele estado, porém apesar de tudo que estava passando, se encontrava alegre, pois 

todos na família eram bastante unidos e desde que passou a conhecer o “Deus dos missionários”, 

nada lhe faltara para sobreviver, bem como os seus familiares. Então ele pediu uma de suas 

filhas para pegar uma Bíblia e apontou para mim, o versículo bíblico escrito em crioulo, que o 

incentivava no dia-a-dia lá estava: Sinhor i nhã baquiadur nada ka faltan28. Mesmo sendo 

convertido ao cristianismo, ele respeitava os seus familiares que também acreditam na 

existência de um Deus onipotente e criador que se manifesta através dos Irans29 nos sacerdotes 

que nessa região são conhecidos como baloberos30, que realizam seus cultos nas balobas, locais 

marcados por uma determinada árvore que é considerada sagrada. Com todas as dificuldades, 

Lomane, se apresentava animado com algumas promessas feitas por políticos que a tabanca 

receberia um gerador de energia solar. Nos despedimos, pois já se aproximava o horário do 

início do culto e ainda passaríamos em mais três casas. 

 
Fig. 27 – Os familiares de Lomane na plantação de aipim e Jaimantino (blusa azul) 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 
28 Em português: “O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará” que conta no livro de Salmos, número 23. 
29 São conhecidos como espíritos sagrados que podem proteger ou punir, sendo também almas de antepassados e 

ligados a determinados momentos da vida de seus adeptos (AUGEL, 2007, p.93) 
30 Normalmente a prática na região fica conhecida a partir da denominação do sacerdote. Por exemplo: onde o 

sacerdote recebe a denominação balobero os adeptos são conhecidos como baloberos. 
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 Voltamos ao carro e cinco minutos depois lá estávamos visitando as três famílias que 

residiam no mesmo terreno. Nessa visita, como as demais que realizamos neste local, me foi 

pedido para não registrar fotos, pois a maioria das pessoas acreditavam que fotos, filmagens ou 

coisas do gênero lhe retirariam suas almas. Depois desse pedido nada mais tinha a fazer do que 

respeitar. Fiquei observando a interação entre Jaimantino e as pessoas, não desprezo o fato dele 

ser guineense e ter uma maior facilidade de comunicação e, também, de empatia por parte das 

pessoas, mais ainda, era aparente o bom tratamento em relação à Lenice e a mim. Em um dado 

momento tive a curiosidade de chamar Jaimantino e lhe fazer a seguinte pergunta: 

 

                       Nelson – Jaimantino, essas pessoas que estamos visitando não são evangélicas, 

por que você realiza as visitas? 

 

                       Jaimantino – Olha, visito porque me sinto bem fazendo isso e acredito que elas 

também se sintam. Independente da pessoa ser cristã, temos que ajudar e como 

vou falar do evangelho de Cristo se não as atender? Que cristão eu seria? 

 

 

 Peguei minha caderneta e fiquei fazendo algumas anotações para não me fugirem da 

memória o que estava vivenciando e fiz uma reflexão sobre o que significava a presença dos 

missionários naquele contexto. Que desafio! Pois a Geografia que fazemos no Brasil ainda não 

explorou toda a sua capacidade de contribuir com a pesquisa em relação ao fenômeno religioso, 

apesar do crescimento do tema no meio acadêmico, incentivados inicialmente pelos trabalhos 

da Professora Doutora Zeny Rosendahl e do Professor Doutor Sylvio Fausto Gil Filho.  

 Essa questão da presença do ser humano no mundo é um assunto consideravelmente 

complexo. Minhas reflexões têm como base o pensamento de Heidegger (2018a), filósofo 

alemão que buscou entender a existencialidade do Ser e as suas relações. Assim, é na presença 

que o ser humano vive o seu modo de ser e a sua existência onde vai habitar. Heidegger, utiliza 

o termo Dasein, para abordar a presença, que é envolvida em diversas questões, quando da sua 

tradução para a língua portuguesa, devido a palavra possuir como uma das suas traduções o 

termo ser-aí, que poderia representar uma certa imobilidade do Ser. Buscando clarificar esse 

debate o termo ser-aí é substituído pelo termo presença na tradução do livro Ser e Tempo, de 

Martin Heidegger, como esclarece a tradutora do livro Marcia Sá Cavalcante e considero 

importante expor aqui na integra a sua explicação sobre essa situação. Ela cita que: 
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                                                   Presença não é sinônimo nem de existência e nem de homem. A palavra 

Dasein, passa ser usada na língua filosófica alemã no século XVIII como 

tradução da palavra latina praesentia. Logo em seguida passa a traduzir 

o termo existentia, sendo comumente usada no alemão moderno na 

acepção de existência. Em Ser e Tempo, traduz-se, em geral para as 

línguas neolatinas pela expressão “ser-ai”, être-lá, esser-ci, etc. Optamos 

pela tradução de Dasein, por presença, pelos seguintes motivos: 1) para 

que não fique aprisionado a implicações do binômio metafisico essência-

existência; 2) para superar o imobilismo de uma posição estática que o 

“ser-ai” ou o “estar-ai’ sugerem. O “pré” remetente ao movimento de 

uma aproximação antecipadora e antecipação aproximadora, constitutivo 

da dinâmica de ser, através das localizações; 3) para evitar um desvio de 

interpretação que o “ex” de existência suscita casa permanecesse no 

sentido metafísico de exteriorização, atualização, realização, objetivação 

e operacionalização de uma essência [...]; 4) presença não é sinônimo nem 

de homem, nem de ser humano, nem de humanidade, embora conserve uma 

relação estrutural. Evoca o processo de constituição ontológica de 

homem, ser humano e humanidade (CAVALCANTE, 2018a, 561). 

 

 Com isso, compreendo a presença como o ente que somos considerando tanto a nossa 

objetividade como subjetividade, além de ponderar a nossa capacidade de questionamento em 

relação aos outros entes. Essa capacidade de questionamento do ente, ocorre, pelo seu Ser que 

questiona não apenas ao Outro como a si próprio no mundo. Essa relação do Ser com o mundo, 

denota a existência de uma espacialidade, onde ocorrem as relações deste com o Outro, como 

esclarece Heidegger (2018a, p.104), existe uma impossibilidade de pensar Ser e mundo de 

maneiras separadas, pois o presença, compreende seu modo de ser estando no mundo, assim, 

ele designa o Ser como ser-no-mundo. Assim nesse mundo não estamos só, com isso, a presença 

que sou estabelecerá relações com o Outro, nesse sentido estamos sempre co-presentes.  

 Considerando esse Outro na premissa heideggeriana, este não significa todo o resto dos 

demais além de mim, do qual o Eu se isolaria, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior 

parte das vezes, não se consegue propriamente diferenciar, são aqueles entre os quais também 

se está (HEIDEGGER, 2018a, p.174). Nesse entendimento o ser-no-mundo, também é ser-com, 

essa co-presença faz com que venhamos a viver em um mundo compartilhado, porque o viver 

é sempre convivência que é essencial para a constituição de lugaridades e da existência da 

própria prática religiosa missionária. Contribuindo com o tema, Bernardes (2016, p.37), 

expressa que Heidegger propõem que o mundo deva ser considerado pela correlação e pela 

co-presença com os outros. Com um Dasein [presença] co-presente a outros no mundo, porque 

são ser-em-si. O Outro pensa, sente e nos motiva, assim como, inversamente. Essa motivação 

de estar próximo ao outro, seja ajudando com alguma demanda de cunho não religioso ou 

realizando evangelismo é considerado um dos fatores que estimulam a prática missionária, 

segundo Lenice e Jaimantino. 
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Estava pensando essas questões quando reparei que já devia estar sentado a uns vinte 

minutos. Lenice nesse período já tinha levado o carro, indo na nossa frente para igreja, ou seja, 

fizemos o restante do caminho a pé. Em nossa caminhada, Jaimantino aparentava uma alegria 

que não tinha visto ainda durante o período que estava em Guiné Bissau. Ele falou que nada 

substitui para ele o prazer de ajudar os seus irmãos.  

Depois dessas visitas, caminhamos por uns cinco minutos pela trilha de terra batida e 

chegamos na Igreja Missionária que não possui grandes dimensões, mas que também não era 

de palha ou de barro como algumas pessoas no Brasil acreditam. Ela possuem as cores azul e 

branco, a tinta já apresentava desgaste devido à ação do tempo, porém ela possui destaque na 

paisagem da tabanca (Fig.28). 

 

 
Fig. 28 – Igreja Missionária na Tabanca de Sabor Balanta 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Antes de entrar na igreja, Jaimantino fez questão de me apresentar a construção da 

escola que fica ao lado da igreja (Fig. 29), que visa atender aos moradores da tabanca, sejam 

eles crianças, adultos e idosos. O projeto prevê a implantação de cursos de alfabetização, ensino 

básico de Teologia e a prestação de serviços relacionados à saúde, higiene básica e atendimento 

médico. 
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Fig. 29 – Construção da escola ao lado da igreja na Tabanca de Sabor Balanta 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019 

  

Como visto, a escola possui estrutura de três salas o que inicialmente atende bem as 

demandas da tabanca. Logo me surgiu a vontade de perguntar como eles estavam conseguindo 

recursos para a obra. Antes mesmo que perguntasse, Lenice começou a me explicar que eles 

conseguiam dinheiro para comprar os materiais para a obra31, graças a ofertadas provenientes 

tanto de algumas igrejas no Brasil e mesmo da Coréia do Sul e China, através de pessoas 

convertidas ao cristianismo. 

 Um fato que não posso deixar passar sem explicação é que a construção da escola, 

também faz parte do acordo entre os missionários e a liderança da tabanca. Se tornou quase que 

uma norma para a Missão Kaírós, que onde a mesma se instala ela busca contribuir com a 

prestação de algum serviço social. Normalmente, como em Sabor Balanta, o terreno onde a 

igreja se situa é cedido pela tabanca, ou seja, existe uma autorização das lideranças locais que 

permitem ou não a presença missionária protestante que também deve possuir o compromisso 

de respeitar as pessoas enquanto a sua opção religiosa. Essa questão e cuidadosamente abordada 

pelos missionários de como realizar o evangelismo sem desrespeitar o Outro? 

 Um primeiro passo segundo Jaimantino e buscar realizar a prática do evangelismo sem 

agredir os costumes das pessoas, ele explica que como guineense, não gostaria que falassem 

mal do que acredita e que busca fazer exatamente como aconteceu com ele que foi abordado 

 
31 Vale aqui a ressalva que material para construção em Guiné-Bissau é muito caro. A maioria da população recorre 

a tijolos de barro feitos de maneira artesanal, porém muitos apresentam problemas quando da sua fabricação por 

falta de material que venha a tornar o barro mais rígido. 
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por um missionário onde morava32 e foi convidado a participar de cultos evangélicos até o dia 

que decidiu se tornar um adepto. Com isso ele pensa que: é vontade das pessoas e de Deus que 

fazem com que elas se tornem evangélicas. O segundo é abordar os mais jovens em alguns casos 

estão definindo que religião seguir. Diversas pessoas que frequentam os cultos, durante um bom 

tempo, frequentam tanto os cultos evangélicos como, no caso de Sabor Balanta, os cultos 

baloberos. Assim segundo Jaimantino, o missionário que quiser atuar em Guiné-Bissau tem que 

estar preparado para viver essas situações, por isso, segundo ele: algumas denominações 

neopentecostais não conseguem sobreviver fora de Bissau, pois não conseguem respeitar e 

entender essas diferenças. 

 Em relação a construção da escola, Lenice me relatou que está sendo difícil ultimamente 

conseguir recursos para finalizar a obra, pois fazia algum tempo que não recebiam ofertas 

suficientes e as pessoas que residem na tabanca não possuem condições financeiras para esse 

fim. Como ela mesma falou: estamos preocupados, mas confiamos em Deus que nunca nos 

deixou falta nada. Vamos correr atrás e com ajuda dele terminaremos33. Destacando que o 

próprio Jaimantino com a ajuda dos moradores são os responsáveis por “colocar a mão na 

massa” durante a obra, até mesmo para economizar com a contratação de pedreiros. 

 Faltavam uns quinze minutos ainda para o início do culto e eles foram arrumar a igreja 

para recepcionar as pessoas e colocar o gerador à óleo diesel para funcionar, pois relembrado 

que nessa área não tem distribuição de energia elétrica. Enquanto isso fiquei acompanhando a 

movimentação das pessoas na tabanca e vendo o entardecer e o início da noite. Sabor Balanta 

foi o lugar que mais vezes visitei durante minha viagem, seria quase impossível fazer o relato 

de todos os dias que passei por lá, o que poderia fazer essa escrita possuir um volume absurdo 

até para um leitor que tenha uma ótima prática de leitura. Assim, selecionei os acontecimentos 

mais pertinentes ao tema dessa pesquisa. Frequentávamos pelo menos duas vezes na semana a 

tabanca, normalmente as terças e sextas feiras34, com exceção do período que visitamos durante 

quinze dias a região de Bafatá. 

 Em todas as vezes que estive na tabanca era normal visitarmos diferentes famílias. 

Vivenciar e fazer parte desse cotidiano missionário foi muito interessante. Não deixava de ser 

uma forma de evangelização, o que Jaimantino e Lenice faziam, mas de uma maneira bem 

respeitosa sem agredir ou falar mal da religião do Outro. Essa característica de diálogo não é 

 
32 Ele é originário da região de Ché-Ché, a leste da capital Bissau. 
33 Durante a escrita desse trabalho no final do ano de 2019, as obras da escola já se encontravam em estágio mais 

adiantado, já estando embolsada, chão feito. 
34 Dias dos cultos. 
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uma exclusividade deles, como relatarei mais adiante. Ainda me restava uma grande dúvida de 

como seria o ritual do culto. Seguiria um modelo imposto da forma de como ele é realizado no 

Brasil35? 

 Para minha gratíssima surpresa, não, não seguia! Nada de ritual importado ou imposto, 

ele se dava de maneira bem típica, onde a preservação dos costumes locais, com muitas danças, 

sons de atabaques e até pregação evangelística e bastante peculiar, onde se busca através dos 

acontecimentos do dia-a-dia se falar do evangelho cristão, utilizando parábolas relacionadas a 

prática da agricultura e com os acontecimentos da natureza. 

 A Missão Kairós atua em Sabor Balanta desde 2011, o casal Jaimantino e Lenice, 

assumiram como responsáveis em 2015. Antes do início dos cultos, toda vez que chegávamos, 

o casal era recebido por diversas pessoas, sendo elas adeptas ao protestantismo ou não, e 

ficavam lá, conversando sobre os acontecimentos que ocorriam na tabanca ou pensando em 

como construir novos poços para atender os moradores. Essa questão é complexa, pois existe 

apenas um para atender toda população local (Fig. 30). 

 

 
Fig. 30 – Único poço comunitário da Tabanca de Sabor Balanta.  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 
35 Principalmente se levar em consideração que Jaimantino e Lenice tem a sua afiliação religiosa com a Assembleia 

de Deus no Brasil, um segmento evangélico que segue um ritual muito tradicional, principalmente nas igrejas mais 

antigas. 



74 

  

 Nesses encontros entre os missionários e os moradores da tabanca, eu ficava observando 

as interações onde apesar da influência que Jaimantino possui, não se observava por parte dele 

ou das demais pessoais e mesmo do líder da tabanca, alguém que decidisse tudo 

monocraticamente sem considerar a opinião de ambos os lados para que algo fosse estabelecido. 

Não posso me furtar ao fato de Jaimantino ser guineense, isso também contribui para a 

existência desse entendimento.  

 Dois tipos de questões eram normalmente recorrentes. Assistia a todos, na maioria das 

vezes sem muito entender o que ocorria, já que quando eu pensava que tinha noção do que era 

falado em crioulo, na verdade estava entendendo tudo errado. Fato que levava a muitos rirem 

da situação, inclusive eu mesmo. O primeiro se relacionava aos jovens que normalmente 

desistiam dos estudos ou nem mesmo iniciavam o mesmo. Diversas eram as alegações distância 

em relação à escola mais próxima, a necessidade de trabalhar na colheita36 e mesmo alguns que 

falavam em se dedicar integralmente à igreja. Nesse caso, Jaimantino era totalmente contrário, 

impondo justamente como condição para que algum jovem tenha alguma função na igreja a 

necessidade de estarem estudando. É de se destacar que sempre nesse tipo de tomada de decisão, 

sempre estava presente o líder da tabanca Miguel Otachani, conhecido apenas por Miguel, que 

falava bem o português. 

 O segundo tipo de conflito que mais ocorria era de cunho familiar, principalmente por 

desentendimentos entre esposas. Vale a ressalva que os costumes do país são baseados em uma 

mistura de cultura mulçumana e da religião praticada localmente, onde se permite, mesmo que 

não de maneira oficial, o casamento entre um homem e várias mulheres, desde que este tenha 

condições de manter as mesmas em grau de igualdade financeiramente entre outros fatores. 

Existiam reclamações do porquê algumas esposas trabalhavam menos, outras relacionadas a 

umas possuírem rede e outras não, uma não deixar a outra fazer comida e mesmo casos em que 

o marido “procurava amorosamente” uma mais que a outra. Normalmente através do diálogo 

tudo se resolvia.  

Depois dos diálogos que normalmente se encerravam uns vinte minutos antes do culto, 

perguntei a Lenice e a Jaimantino como eram tratados os casos de maridos convertidos ao 

evangelho cristão que possuíam mais de uma esposa. Bem eles falaram que nesse caso, não 

havia incentivo a separação em relação as outras esposas, pois já era um fato consumado e 

caberia a Deus resolver tal situação. A única regra estabelecida era que a partir do momento 

que este se convertia ao evangelho, ele era proibido de se casar novamente com novas esposas. 

 
36Normalmente de Caju ou Amendoim. 



75 

  

Fato complexo se pensarmos que isso fere o princípio da monogamia abordada pelo 

ensinamento cristão protestante, sem dúvida isso gerava tensionamentos com alguns 

evangélicos que visitavam o campo, principalmente os oriundos do Brasil, porém como cita 

Jaimantino reforçando a ideia exposta anteriormente: se a pessoa vem para cá e não está 

preparada para as situações daqui, possivelmente não possui o “chamado” para a missão. 

No fim de tudo, esse tempo que pude conviver na tabanca, me clarificou o entendimento 

da importância dessas interações entre eles. Me fazendo lembrar uma questão abordada por 

Heidegger, onde ele esclarece que na constituição do ser-no-mundo já está intrínseca a 

consciência desse um-ao-lado, onde esse um apreende o outro, fazendo com que essas 

interações conduzem ao compartilhamento das experiências no mundo. Essas relações 

complexas são fundamentais para a existência do lugar, entendendo Sabor Balanta como tal, e 

fazer parte do mesmo não é um acontecimento que ocorre de “uma hora para outra”, pois como 

aborda Saramago (2012, p.205) um lugar é sempre um onde particular, com caráter próprio, 

construído ao longo de um tempo. Essa identidade é partilhada, muito estreitamente, com os 

entes que neles se encontram. Não basta ao missionário ir ao campo e realizar apenar o 

cerimonial, evangelizar, entrar em seu veículo e viver em uma “redoma de vidro”, alheio ao 

que acontece com quem justamente ele deve ter uma ligação. Pensando que realmente ele queira 

estar lá para contribuir com as outras pessoas e não com o objetivo, por exemplo, financeiro de 

buscar tirar o que normalmente esse Outro nem possui. Deve se objetivar viver a tabanca, se 

colocar no lugar desse Outro e experienciar essa vivência, pois, a experiência da vida é mais 

do que mera experiência de tomada de conhecimento. Ela significa a plena colocação ativa e 

passiva do homem no mundo (HEIDEGGER, 2014, p. 15-16). Assim, por maior que seja a 

disponibilidade e os avanços dos meios de comunicações, estes não alcançam alguns lugares 

pelos mais variados motivos. Isso entre outros fatores reforçam a necessidade desse viver 

cotidiano por parte do religioso no seu campo de atuação missionária, seja ele dá orientação 

religiosa que for, pois nada substitui o contato direto, a fala e o estar junto a esse outro na qual 

se quer transmitir um dado pensamento religioso. Não são raros os casos de religiosos que ao 

vivenciar uma dada realidade mudam as suas concepções originais em relação aos seus 

treinamentos ou maneiras de pensar sua relação com o Outro. Um ponto é bem claro, não existe 

vivência missionaria sem atuação efetivamente ativa no campo e no contato com os demais que 

lá habitam.  

 Dito isso, como já citei anteriormente os cultos transcorrem com alegria, normalmente 

se inicia ao anoitecer, por volta das 19:30h de Bissau, pois durante o dia ficaria impossível a 

realização do mesmo, já que muitos estão trabalhando, na sua maioria, normalmente na 
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produção agrícola ou vendendo produtos na beira da estrada. A igreja no seu interior é bem 

simples, com o chão ainda de terra batida, fato que não contribuiu em nada com os meus 

problemas alérgicos. Porém, seguindo uma característica bem comum aos guineenses que 

gostam de usar roupas e acessórios, os assentos, também, são todos coloridos (Fig. 31) e caros 

em Guiné-Bissau como informou Jaimantino37.  

 

 
Fig. 31 – Assentos coloridos da Igreja Missionária 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

Os cultos são frequentados por um bom número de pessoas (Fig. 32), 

predominantemente crianças e jovens. Uma das explicações é que os adultos já professam 

outras religiões, no caso de Sabor Balanta, principalmente são baloberos, o que não é um 

impeditivo para que eles frequentem os cultos, pois como citei anteriormente em Guiné-Bissau 

existe um intenso sincretismo religioso.  

 

 
37Jaimantino me levou a um mercado popular onde cadeiras simples de plástico eram vendidas a 4.330,19 XOF 

(Franco CFA Ocidental), equivalente a R$ 30,00 (Reais) a unidade. Por isso ele compra aos poucos ou recebe de 

doações de outras missões presentes no país. 
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Fig. 32 – Culto na Igreja Missionária em Sabor Balanta 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

Durante todos os cultos, fiz questão de ficar no fundo da igreja. Até mesmo porque 

inicialmente não queria que a minha presença influenciasse qualquer tipo de atitude diferente 

por parte dos adeptos que ali comumente frequentam. Fiquei sentado na cadeira com as minhas 

anotações e observava como era respeitosa a forma que as pessoas se portavam, nada diferente 

do que já tinha observado no país, o respeito às diferentes religiões. Desde as pessoas 

responsáveis pelos louvores, aos que falavam seu testemunho, aos jovens que ajudavam a 

observar as crianças. 

Em diversos momentos era como se estivesse ocorrendo algo diferente durante o culto, 

como se todos estivessem entrando em um outro ambiente relacionado à manifestação do 

sagrado, que ocorre sempre como uma realidade de ordem inteiramente diferente da realidade 

do cotidiano (ELIADE, 2011, p.33). Era como se as pessoas esquecessem de todo aquele 

contexto na qual vivem. Foi comovente vivenciar como aquelas pessoas aparentavam estarem 

satisfeitas com o que faziam na igreja. Isso contribui para que realmente o ritual tenha um 

sentido existencial para uma dada pessoa, pois, uma religião é sentida como verdadeira na 

medida em que ajuda o máximo possível aos fiéis viverem entre ligação com Deus (MESLIN, 

2014, p.46). 

Como algumas pessoas relataram no final do culto, elas se sentiam em vários momentos 

como se estivessem em outro lugar que não sabiam explicar e que a única coisa que tinham em 

seus corações era que Deus estava presente. Era como se para aquele grupo de religiosos a 
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igreja se tornasse um lugar sagrado distinto dos demais, confirmando as colocações de Geertz 

(2008 apud ROSENDAHL (2004, p.207), onde para ele: 

 

                                               [...] nos rituais, o mundo vivido e o mundo imaginário fundem-se, sob a 

mediação de um único conjunto de formas simbólicas. O lugar sagrado é 

o lugar simbólico, lugar que unifica os grupos humanos quanto aos 

valores religiosos, no sentido etimológico de religare ou, em outras 

palavras, a junção dos homens no domínio do sagrado e, portanto, 

vinculados com a divindade além da vida terrena. 

 

 Realmente as pessoas aparentavam que realmente tinham tido um encontro com uma 

força sobrenatural, nesse caso, representada por Deus, anunciado segundo o pensamento 

protestante. Outro momento marcante para mim se dava na hora de ir embora. A igreja era o 

único ponto da tabanca que tinha luz, proveniente do gerador a óleo diesel (Fig. 33).  

 

 
Fig. 33 – Igreja como único ponto com iluminação da tabanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 Eu quando ia para o lado de fora me sentia perdido perante a escuridão que reinava, 

evidentemente isso ocorria devido a estar acostumado a viver em um lugar que possui 

iluminação pública. Penso que mesmo de carro só era possível se “encontrar” no caminho 

possuindo algum conhecimento em relação ao trajeto no interior da tabanca, pois, apenas era 

possível ver o que o farol do carro iluminava (Fig. 34). Assim eram todos os dias quando 

retornávamos à noite de Sabor Balanta para Bissau. 
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Fig. 34 – Caminho no interior da Tabanca de Sabor Balanta a noite 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

  

As minhas idas e vindas à Tabanca de Sabor Balanta não se restringiram apenas aos 

cultos ao anoitecer. Tive a oportunidade de pelo menos uma vez por semana (com exceção de 

duas) de ir durante o período da manhã, quando a igreja tinha uma outra função além de ser o 

local dos cultos. Ela se transformava em escola, provisória, que atende três turmas compostas 

por aproximadamente dez alunos cada (Fig. 35). 

 

 
Fig. 35 – Turmas de alfabetização na Igreja Missionária 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Todas situadas dentro da igreja e o que mais me chamou atenção: apenas um professor 

para todas elas. O líder da tabanca, o Miguel, que exercia essa função, lecionando um pouco 

em cada grupo, sem receber qualquer tipo de remuneração (Fig. 36). Tenho que confessar que 

foi impossível segurar as lágrimas, só tive tempo de sair rapidamente da igreja para as crianças 

não me verem. Quando me deparei com essa situação, surgiram diversos questionamentos sobre 

como não damos valor ao que temos. Por mais complicada que seja a nossa situação como 

docente no Brasil.  

 

 
Fig. 36 – Miguel lecionando em uma das turmas em Sabor Balanta  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

Como era possível em meio uma situação precária, com pedaços de quadro negro para 

que as lições fossem transmitidas aos alunos? (Fig. 37). Mesmo assim era notória a alegria de 

Miguel em exercer a sua função com aquelas pequenas crianças que faziam questão, mesmo 

sem me conhecerem direito, de apresentar seus livros, quando Jaimantino as alertou para o fato 

que sou professor no Brasil.  
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Fig. 37 – Quadro negro utilizado para as aulas.  
Foto: Jaimantino Corrêa Sá, 2019. 

 

Por mais lugares que já tenha lecionado, eu nunca tinha sentido aquilo, um misto de 

indignação pela mesquinharia de muitos que não sabem o valor do que possuem e de emoção 

por saber que ainda existe pessoas como Miguel e Jaimantino que acreditam naquelas crianças. 

Nunca mais vou me esquecer quando um deles fez uma conta de somar (dois mais dois) apenas 

para demonstrar que estava apreendendo e quando uma linda menininha de nome Yanca, leu 

para mim: Bem-vindo, gostamos muito de você, em português. Essa “galerinha”, como 

carinhosamente apelidei, vai ficar para sempre marcada em meus sentimentos (Fig. 38). Então, 

Miguel mesmo sem possuir diploma, que ele confessou ser um sonho seu estudar para obter 

um.  

 

 
Fig. 38 – “Galerinha”, entre eles Yanca (com blusa azul e bolinhas brancas)  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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5. PARA ALÉM DA LÍNGUA CRIOULA EM SÃO VICENTE: Desafio missionário em 

Quidete  

 

 

Depois de idas e vindas à Tabanca de Sabor Balanta chegava a hora de visitar um outro 

lugar. Quinze dias após as minhas primeiras andanças em solo guineense, Jaimantino me levou 

na residência de um outro missionário brasileiro que também atua na Missão Kairós, o Pastor 

Sérgio Feitosa. Ele no Brasil exercia a função de engenheiro ambiental pela EMBRAPA38, 

onde seu trabalho tinha como foco a análise de solos para a perfuração de poços em áreas onde 

o solo era profundo e com difícil prospecção de água. Até que um dia segundo ele: Deus o 

mandou cumprir um propósito que era o de pregar a Sua palavra onde ela ainda não tinha 

chegado. Então após esse “chamado”, ele conversou com a esposa, que aceitou a ideia de ir 

fazer missões.  

Então eles foram fazer o curso de preparação da Missão Kairós, após a sua conclusão 

foi lhe oferecido seguir para Guiné-Bissau. Com isso, ele pediu dispensa do trabalho e no ano 

de 2017, com toda a família (esposa e dois filhos) rumou à Bissau. O Pastor Sérgio alegou que 

os primeiros meses vividos nesse novo país foram difíceis: Foi complicado me adequar a nova 

língua, aos costumes locais e a alimentação. Sem contar a dificuldade para obter água potável 

e energia elétrica. Mais isso seria muito tranquilo para o que estaria porvir, após uma breve 

adaptação aos costumes e, principalmente, a língua crioula, que é complexa, por ser uma junção 

entre dialetos locais e o português falado em Portugal, foi lhe dado um desafio. Esse, foi 

pastorear a nova igreja da Missão no país, localizada na Tabanca de Quidete na região de São 

Vicente. Não seria nada diferente do que acontece com os demais missionários que atuam em 

Guiné-Bissau, a não ser pelo seguinte fato: os moradores não falam a língua portuguesa, nem o 

crioulo. Eles utilização um dialeto local para se comunicarem, que é bem mais difícil que a já 

referida língua crioula. Foi nesse momento que perguntei: Como o senhor faz para se 

comunicar com as pessoas de lá? A resposta foi: Só você indo em Quidete para ver? 

Saí da casa dele com a promessa de que, no dia seguinte, uma terça-feira, iria visitar a 

tabanca. Assim foi feito, depois de passar o dia andando pelo bairro onde mora Jaimantino e 

Lenice, para observar as ruas, casas e o movimento das pessoas pelas ruas de terra batida. Nas 

 
38 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ligada ao atual Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 
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ruas internas do bairro sempre tinha alguém vendendo algum produto, principalmente caju, 

arroz e amendoim, que comprei para Lenice preparar o prato do dia, caldo de mancarra39. 

As 16:00h, o Pastor Sérgio Feitosa, chegou para me levar junto com Jaimantino à 

Tabanca de Quidete. Ele me alertou para o fato de que a viagem duraria aproximadamente 

1:20h. Ao sairmos em direção a localidade me deparei com uma passeata política pedindo votos, 

pois, naquele momento Guiné-Bissau estava passando por um período de eleições para 

deputado e primeiro ministro (Fig. 39). 

 

 
Fig. 39 - Passeata política em Bissau 

Foto Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Seguimos em frente... após passarmos pela passeata e fomos por uma estrada que é bem 

movimentada, por ser a principal via de ligação entre Bissau e Ziguinchor no Senegal (Fig. 40). 

Apesar disso, a estrada encontrava-se em situação precária, em condições normais essa viagem 

não deveria durar mais que 40 minutos.  

 
39 É considerado um dos principais pratos do país, composto por frango e caldo de amendoim. 
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Fig. 40 - Rota Bissau / São Vicente (Tabanca de Quidete)  
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 

 

 Nesse trajeto o fluxo de veículos era bem maior com diversos “toca-tocas”, automóveis 

(vários em estado precário) e pela primeira vez em Guiné-Bissau consegui ver um ônibus de 

viagem circulando. Como já citei, o péssimo estado da mesma é notório, essa estrada foi a 

primeira que um grupo missionário utilizou por via terrestre para adentrar o interior do país, 

composto por freiras italianas que estavam acompanhadas por missionários protestantes da 

Igreja Presbiteriana localizada na Inglaterra, infelizmente o grupo sofreu um grave acidente de 

carro, vindo todos a falecer. Elas eram muito queridas pelos moradores de Bula, que fizeram 

um memorial no lugar exato onde o acidente ocorreu (Fig.41). 

 
Fig. 41 – Memorial em homenagem as freiras Nhelem - Guiné-Bissau. 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Passamos pela cidade de Bula que possui algumas lojas comerciais e um posto de 

gasolina, além do pessoal que em toda parte de Guiné-Bissau vende seus produtos na rua (Em 

alguns momentos a impressão é que toda a população exerce essa prática). No caminho entre 

Bissau e Quidete nos encontramos com o obreiro Emanuel dos Santos, guineense e o único 

entre nós que sabia falar o dialeto local (o Balanta). Continuando a nossa viagem, o Pastor me 

explicou que diferentemente de outras áreas, os moradores de Quidete, ainda estão começando 

a conhecer o evangelho cristão. 

 Alguns pontos a serem considerados na fala do pastor que devem ser esclarecidos é que 

os moradores de Quidete possuem sim uma noção de Deus, porém diferentemente dos 

protestantes e mulçumanos e seguindo o pensamento dos baloberos, como Deus está muito 

longe dos mortais eles acreditaram na existência dos Irans que é o intermediário entre eles e 

Deus, também adotando elementos da natureza como sagrados que contribuem para essa 

comunicação. Os djambakus, principalmente seus líderes, possuem a “características de serem 

sábios e possuírem uma predileção para curas de enfermidades e feitiços (AUGEL,2007).  

 Meia hora depois que deixamos Bula, chegamos à tabanca, já ao anoitecer e como em 

todas as tabancas não há energia elétrica e água potável. Fomos recebidos pelas crianças que 

vieram correndo em direção ao carro. Elas já aguardavam a chegada do Pastor, vale ressaltar 

que, como a maioria das igrejas missionarias evangélicas em Guiné-Bissau, as crianças formam 

o maior quantitativo de pessoas que as frequentam. Os motivos idênticos aos relatados em Sabor 

Balata, como os pais já possuem uma religião, muitos não se tornam protestantes. Porém, as 

crianças e os mais jovens são autorizados a irem aos cultos. Aqui, diferentemente de outros 

lugares, as crianças queriam tirar foto a todo custo, então pedi ao pastor para tirar fotos junto a 

elas (Fig. 42). Ele logo brincou: “não faz foto que fique parecendo que sou colonizador (risos). 

Na verdade, aqui são elas que me colonizam, aprendo coisas aqui que nenhuma faculdade me 

ensinaria (risos)”. Uma fala que demonstra uma preocupação em relação a ser confundido com 

o estereótipo de colonizador que em Guiné-Bissau não e bem aceito principalmente nas áreas 

consideradas rurais pelo mesmo ser considerado um “explorador” que roubaria apenas o que de 

“melhor” as pessoas possuem. Ressaltando o fato que esse “melhor” não seriam apenas os bens 

materiais, mas também a confiança e a amizade, muito prezadas pelos guineenses. Outra 

questão importante é que no modo de atuação dos missionários da Kairós em Guiné-Bissau, 

busca-se não agredir outras religiões, o que não quer dizer que não se objetive a conversão das 

pessoas ao cristianismo protestante, mas que isso venha a ser alcançado pelo convencimento. 

Também não se pode ignorar que nas tabancas caso ocorra “quebras” em relação ao respeito as 
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religiões práticas no lugar o trabalho missionário pode ser imediatamente proibido pelos líderes 

locais. 

 

 
Fig. 42 – Pastor Sergio Feitosa e as crianças que moram na Tabanca de Quidete 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Outra característica de todas as tabancas: a criançada é ativa o tempo todo, não param 

um instante, e todos queriam a atenção do Pastor Sérgio, porém existia um outro problema, era 

necessário que ele fosse colocar o gerador a óleo diesel para funcionar. Foi então que Jaimantino 

que se encarregou de distraí-las, fazendo mímica com as mãos, tentando arranhar um pouco 

algumas palavras em Balanta. Nesse momento me afastei para registrar essa cena e aproveitar 

para tirar a foto da igreja (Fig. 43), que é de uma construção bem simples, sendo também menor 

que a igreja de Sabor Balanta. 
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Fig. 43 – Jaimantino distraindo as crianças e ao fundo a Igreja Missionaria em Quidete 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior. 

 

 As pessoas que vivem em Quidete, praticamente não entendem o crioulo falado no país, 

com exceção de algumas expressões como “boceta Jesus suma bo Salvadur?40, importante, pois 

ele indica a conversão ao protestantismo. Com isso o culto é praticamente todo conduzido pela 

tradução em “tempo real”. Demonstrando que a linguagem é de suma importância, pois através 

dela, cria-se um conjunto de símbolos que permeiam os mais variados aspectos de nossas vidas, 

na transmissão de valores, que nas mais diferentes situações, visam estabelecer, justificar e 

disseminar determinados princípios. Uma característica marcante é que esses elementos, como 

em um movimento dialético, podem influenciar seu próprio criador, exemplo, no contexto 

religioso, como aborda Tillich (1973, p.42), onde a mesma atribui aos seus símbolos um caráter 

de incondicionalidade e inviolabilidade aos mesmos, ou em relação a um dado valor moral 

produzido que ao ser transgredido faz com que o transgressor, na maioria das situações, venha 

a se sentir culpado. Ou seja, a utilização da linguagem exerce um papel não apenas de contribuir 

com as trocas de experiências, mas, também de buscar influenciar as ações das pessoas. 

 Nos mais variados contextos, a importância da linguagem no processo de comunicação 

é notória. É quase inconcebível para as pessoas viverem fora do âmbito social, como esclarece 

Halbwachs, na obra A Memória Coletiva (1990), onde a vida de cada um só aparecerá como 

objetivamente real, a ele próprio e aos outros, localizada no interior de um mundo social que 

tem caráter de realidade objetiva. 

 
40 Em português: “Você aceita Jesus como Salvador?”. 
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 No decorrer desse processo de aprendizagem, em determinados momentos, surgem 

dificuldades em relação à transmissão dos ensinamentos de uma geração para a outra. Busca-

se ensinar as novas gerações a viverem de acordo com os programas institucionais 

estabelecidos. Segundo Berger (2011) e Mariz (2009), para o êxito dessa socialização é 

necessária a simetria entre o mundo objetivo estabelecido pelo segmento religioso no âmbito 

social e o mundo subjetivo da pessoa.  

 Porém, como empiricamente se observa, esse modelo proposto de socialização é 

praticamente impossível de ser estabelecido, devido ao fato de que cada ente que cada um de 

nós somos possui a sua particularidade sendo diferente do Outro em seus mais variados 

aspectos. Esse fato torna complexa a situação do religioso na sua função de transmitir e ensinar 

os valores estabelecidos pela religião que ele seja adepto, principalmente, se o exercício dela 

ocorrer em diferentes contextos culturais, como são os casos dos missionários protestantes que 

atuam em países diferentes do seu de origem. Nesse ponto a participação de pessoas oriundas 

desses lugares pode se tornar um facilitador para a penetração das ideias propostas por uma 

missão religiosa, como neste caso a presença de Jaimantino e de outros guineenses. 

 Ressalta-se que, no âmbito desse processo de aprendizagem, quando em caso de 

aceitação dos ensinamentos, ele se apropria da realidade, ou parte dela, estabelecida por um 

dado princípio religioso, juntamente com os seus respectivos papéis e identidade. Nesse 

contexto surge a seguinte questão: Seriam as pessoas passivas a qualquer ensinamento, sendo 

ele religioso ou não?  

 Por mais diferentes que sejam os contextos culturais e sociais de cada Ser, saliento que, 

os entes não são modelados como uma coisa passiva ou inerte, na verdade, eles são ativos, 

sendo formados no curso prolongado de uma conversão, onde eles também são ser-com-o-

outro. O mundo não é passivamente absorvido pelo Ser e sim apropriado ativamente por ele, 

pois como esclarece Holzer (1994, p.38), o Ser só é Ser porque é, em si mesmo, identidade e 

diferença, ou seja, possui vontade própria e capacidade de decidir por si mesmo. 

 Nota-se que essa capacidade de pensar, opinar e de se relacionar com o Outro é uma 

propriedade existencial do Ser, como aborda Martins (2006), onde os entes modificam-se, 

movimentam-se, metamorfoseiam-se, em constante fundamento ontológico do seu Ser, 

estabelecem-se como subjetividade. Esse dinamismo que possuímos como capacidade de se 

relacionar com o Outro, tem a sua importância, a partir da consideração que o mundo é 

constituído como um empreendimento dessa relação. Entendendo-o conforme nos ensina 

Heidegger (2014, p.51), como aquilo que nos vem ao encontro, ao qual pertencem não apenas 

as coisas materiais, mas também as objetualidades, ideias, ciências, artes entre outros. Essas 
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relações que temos com o Outro, fazem com que este seja um mundo compartilhado, tornando-

se uma construção coletiva e sendo apropriado pelo próprio Ser.  

As relações entre as pessoas possuem tamanha importância que quando ocorre o 

rompimento dela, sejam pelos mais diversos motivos, também pode ocorrer a perda do mundo 

ou da plausibilidade subjetiva, entendendo esta como aquilo que podemos considerar aceitável 

ou admissível. Buscando evitar tal situação, determinados grupos procuram marcar a sua 

presença constantemente, como exemplo, os missionários protestantes, que buscam introduzir, 

disseminar e manter a prática religiosa afim de atrair novos adeptos e manter os antigos. Então 

a linguagem, como observamos, é um dos elementos mais importantes para o relacionamento 

entre as pessoas, principalmente no âmbito religioso, pois é sobre o fundamento da linguagem 

que se torna possível a elaboração e construção de um edifício cognitivo e normativo. 

 Esse tipo de forma se constitui em uma defesa contra a possibilidade da ocorrência da 

anomia, que se apresenta a partir do momento que alguém rompe com o grupo no qual possui 

relações mais aproximadas, com isso, pode-se vir a “falhar” em relação as posturas morais 

estabelecidas, que podem como consequência afeta-lo até psicologicamente, conduzindo à 

realização de práticas extremistas consideradas  fundamentalistas, por que a anomia é 

intolerável até o ponto que o indivíduo pode lhe preferir a morte. Reciprocamente, a existência 

num mundo nômico pode ser buscada aa custo de todas as espécies de sacrifício e sofrimento 

– e até a custo da própria vida, se o indivíduo estiver persuadido de que esse sacrifício supremo 

tem alcance nômico. (BERGER, 2011, p.35). A fim de evitar tal situação todo o nomos 

socialmente construído deve enfrentar constantemente o que considera anômico. Uma das 

formas que os protestantes adotam é o constante ensinamento dos preceitos do evangelho 

cristão, procurando estabelecer o que considera como seu nomos com o objetivo que este seja 

aceito.  

 Uma das maneiras que esse ensinar acontece é através do culto que em Quidete, apesar 

da distância, ocorre semanalmente às terças e quintas-feiras. Como em Sabor Balanta, a 

quantidade de pessoas que assistem a cerimônia vai crescendo durante o culto. O início é 

acompanhado por poucas pessoas (Fig. 44). 
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Fig. 44 – Início do culto na Tabanca de Quidete 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Com o decorrer da cerimônia as pessoas começaram a chegar em maior número, o mais 

curioso é que elas surgiam de vários lugares que eram praticamente impossíveis de serem vistos 

– meio a escuridão. Tudo bem que o meu problema na visão não contribui em nada para ter esse 

senso.  Mesmo assim era uma penumbra por todos os lados, nem a Lua contribuía para facilitar 

a minha visão. Se na Tabanca de Sabor Balanta, era difícil observar algo ao redor a impressão 

que eu tinha era que nada existia ao entorno. Essa situação fazia com que o culto ganhasse um 

ar realmente de algo sobrenatural, não apenas pela condição citada, mas pelos adeptos. Fiquei 

assistindo o culto da entrada da igreja. Aquelas crianças que estavam brincando quando da 

minha chegada, os jovens e os adultos, demonstraram respeito ao culto e em estarem naquele 

lugar. A forma como participavam era bem espontânea, principalmente quando cantavam os 

hinos (Fig. 45). 

 
Fig. 45 – Grupo de louvor em Quidete 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Esse igreja, possui bancos de madeira sem acabamento, algumas cadeiras de plástico 

para as crianças, uma intensa presença de mosquitos e, também, bastante poeira e calor. Porém 

essas dificuldades eram superadas pela participação e espontaneidade das pessoas que as 

reuniões.  

Vivenciando aquele momento, lembrei da citação de Rosendalh (2002, p.41), que nos 

aponta que o sagrado manifesta-se como uma realidade de ordem inteiramente diferente da 

realidade do cotidiano. Um fato corrobora para que na prática essa citação seja verdadeira. Isso 

porque Jaimantino e Sérgio, durante o nosso caminho entre Bissau e Quidete, me falaram que, 

basicamente, as pessoas que vivem nesta tabanca, possuem normalmente apenas o amendoim 

para se alimentarem. Mal conseguem ter um pouco de arroz nas suas refeições e que precisam 

colher aproximadamente de 5 a 10 quilos de amendoim para trocar com os mercadores na 

estrada por um quilo de arroz. Além de viverem em um local sem saneamento básico, sem água 

potável, entre outros serviços básicos. Com todas essas dificuldades, me questiono: De onde 

provém essa alegria que eles possuem? 

 Realmente apenas essa adesão entre as pessoas com algo que os transcendem, que fica 

oculto, mas se mostra em determinados momentos, pode talvez nos explicar. Porque existem 

fenômenos que a mera explicação científica não dá conta explicar de maneira transparente, 

quem sabe possamos entendê-lo apenas vivenciando-o.  

 No culto os guineenses, como sempre muito comunicativos, faziam com que aquela 

experiência compartilhada entre todos, tornasse-a aquele lugar, que não possui luxo, onde as 

pessoas não utilizavam grandes formalidades teóricas teológicas, em algo diferente. Era como 

se as dificuldades do dia-a-dia daquelas pessoas simplesmente deixassem de existir pelo menos 

naquele momento. Transformando aquele lugar antes comum em sagrado, pensando este como 

um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o 

transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência (ROSENDAHL, 

2002, p.30). O mais interessante aqui é observar que nesses momentos não existia essa 

separação entre o missionário e os Outros, que, estariam ali apenas para serem adestrados, como 

que impondo a forca um dado princípio de religioso. Ocorre na verdade trocas de experiências 

que contribuem para dar um sentido àquele lugar, tornando-o significativo. Mesmo ele tendo 

sido construído, fugindo a algumas tradições locais, pois o cristianismo está longe de ser uma 

tradição, ainda mais em Quidete, A igreja passou a ter um significado para os que ali habitam, 

é o escrito da professora Livia de Oliveira (2012, p.17), podendo ser comprovado na experiência 

real quando cita que não importa se o é um local natural ou construído, a pessoa se liga ao 

lugar quando este adquire um significado mais profundo um mais íntimo.  
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 Consegui conversar com algumas pessoas, com o intermédio do Beto, e perguntei a elas 

o que elas sentiam quando estavam presentes ao culto. A resposta mais comum foi a que se 

sentiam muito bem por estarem ali e esperavam pelos dias dos cultos. Essa forma de reagir vai 

ao encontro com as ideias de Eliade (2011) e Rosendahl (2012), quando citam que uma das 

características que tornam o lugar sagrado se dá quando ele tem um valor existencial para o 

religioso, tornando-se um dos seus referenciais para viver a sua religiosidade. Sendo que essa, 

apenas possui alguma possibilidade de explicação quando vivenciado, pois é apenas na 

realização e por meio da realização que o fenômeno alcança sua explicação (HEIDEGGER, 

2014, p.74). 

 Após as pregações, normalmente, as cerimonias se encerravam e as pessoas insistiam 

para que continuasse, e ainda ficavam por um tempo na frente da igreja por quase meia hora, 

sendo este o único ponto com iluminação em toda a região, para ilustrar esse momento tomei a 

liberdade de tirar duas fotos uma com flash e outra sem nenhum recurso para clarear a imagem. 

(Figs. 46 e 47). 

 

 
Fig. 46 – Imagem do lado de fora da Igreja ao final do culto com utilização do flash  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Fig. 47 – Imagem do lado de fora da Igreja ao final do culto sem o flash 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 Quando o gerador responsável pela iluminação foi desligado por volta das 21:45 h hora 

de Bissau, a tabanca ficou totalmente escura, sendo iluminada timidamente pela Lua e pelas 

estrelas. O Pastor Sergio buscava enxergar se as crianças estavam seguindo o caminho correto, 

como se não soubesse muito melhor que todos nós andarem por aquelas bandas. Os adultos 

ficavam um pouco mais de tempo, já que estavam a tratar com o Pastor a criação de uma horta 

comunitária e a escavação de um poço para se obter água potável, pois as crianças apresentavam 

um elevado grau de subnutrição, devido à escassez de alimentos.  

 Então, como fiz algumas vezes, entravamos no veículo e retornávamos para Bissau. Indo 

à Quidete, cheguei à compreensão que mesmo sendo distante, mesmo com uma estrutura 

precária, nota-se como as trocas de experiências fazem com que as pessoas contribuem para a 

existência de laços de afetividade em relação a aquele lugar. Sendo seu significado uma 

construção compartilhada entre todos, não apenas os moradores da tabanca, mas também, pelo 

Pastor que mesmo morando longe fazia questão de estar sempre convivendo com eles. Nesse 

sentido, Mello (2012, p.44) tem razão ao afirmar que o lugar erigido no íntimo do indivíduo e 

dos grupos sociais, independente da conectividade, não pode ser medido em milhas, tempo de 

viagem ou custo, mas em termos de importância como “centros de significação. Acrescento 

que supera também a barreira linguística. Na última noite que fui a Quidete, quando 

retornávamos a Bissau, falei para Jaimantino e Sergio no carro que tudo que acontecia ali era 

uma experiência fantástica e eles me falaram que ainda tinha muito a ser visto em Guiné-Bissau. 

E eles tinham toda razão. 
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6. O DESVELAR DA CONVIVÊNCIA: Djambakus, morus, muçulmanos e protestantes 

em Camabassai 

 

 O mês de março já tinha se iniciado e por diversas vezes já tinha visitado Sabor Balanta, 

Quidete e estava fazendo outras incursões a lugares onde a Missão Kairós atua desde 

praticamente a sua chegada à Guiné-Bissau em: Bissalanca, na Tabanca de Ponta Zé e em 

alguns bairros periféricos de Bissau. Exatamente em sete de março, quinta-feira após o período 

carnavalesco, Jaimantino me falou que o Pastor Emerson queria conversar comigo para me 

lançar um desafio!  

 Primeiramente, quero situar a todos quem é o Emerson: o Pastor é o líder da Missão 

Kairós em Guiné-Bissau, sucedendo o Pastor João Araújo a partir de 2017, porém ele já está no 

país desde 2010. Nos seus 39 anos de idade é uma pessoa muito extrovertida, quem olha não 

diz que ele não é guineense, devido ao seu jeito comunicativo, fala com todos na rua aonde 

chega. Oriundo de São Gonçalo-RJ, Brasil, está acompanhado da sua esposa: a missionária 

Nivea Caetano, atuando em todos os pontos onde há a atuação da Missão no país, nas escolas, 

igrejas e levando assistência médica às tabancas.  

 Voltando ao assunto, ao chegar à casa deles em Bissau foi me lançado o seguinte 

desafio: ir com eles e ficar aproximadamente 18 dias vivendo nos pontos mais avançados da 

Missão no território guineense, em Bafatá e nas tabancas de Camabassai e Tubunhantan. 

Comeríamos e ficaríamos o dia inteiro nas tabancas e dormiríamos em cada uma das duas 

tabancas pelo menos uma noite, sendo as demais na casa da Missão em Bafatá. Minha resposta 

foi imediata: aceito. Ficaria impossível para Lenice ir conosco, pois a filha Noemi estava em 

período de aulas e ela não podia deixar a igreja em Sabor Balanta de uma hora para outra.  

 Pela diversidade de situações vividas optei por dividir a mesma em dois capítulos: este, 

enfatizando a Tabanca de Camabassai e o outro, Bafatá e a Tabanca de Tubunhantan. 

Lembrando que nesses 18 dias ficamos passando por esses três lugares quase que diariamente. 

Assim, no dia 11/03/2019 partimos para a nossa viagem. O trajeto de Bissau até Camabassai é 

140 km (Fig. 48).  
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Fig. 48 - Rota Bissau / Tabanca de Camabassai 
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 

 

 

A estrada possui péssimas condições de infraestrutura, as condições de viagem, pioram muito, 

tornando-a muito cansativa, mas apresentava muitas surpresas, como registrei no meu diário de 

campo:  

                        Estamos na estrada por mais de uma hora, nunca percorremos tal distancia 

aqui em Guiné-Bissau, estou falando no plural, pois refiro-me às pessoas que 

estão me acompanhando nessa empreitada: o Pastor Emerson Medeiros, que 

está conduzindo o carro, a sua esposa, a missionária Nívia Caetano, a filha do 

casal, a Sara, e o incansável, já por mais de 30 dias, Jaimantino. 

                       A distância entre Bissau e São Vicente é muito tranquila em relação à esta 

percorrida, não vou negar que o carro pelo menos e bem confortável. O que 

posso descrever é que se a realidade que presenciei antes já era muito diferente 

da vívida no Brasil, creio que agora começo a observar a “real” realidade de 

uma área mais distante da capital. 

                        Já faz tempo que enxerguei a última das “entradas” que normalmente levam à 

uma tabanca. O que observo são algumas poucas pessoas que habitam pequenos 

casebres, nessa paisagem avermelhada pelo barro. Destas pessoas que residem 

aqui, algumas estão tapando buracos nas estradas, a troco de qualquer coisa, 

uma moeda, comida, água ou mesmo um sincero cumprimento. 

                        Idosos, jovens, crianças e mulheres, que parecem possuir a idade muito mais 

avançada do que realmente possuem, devido à exposição excessiva ao Sol. Em 

diversos momentos há imagens dessas pessoas trabalhando, contrastava, com o 

Rio Bafatá e os crocodilos presentes nas suas margens. 
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 Em determinados momentos nessa viagem era difícil não se emocionar, o de maior 

destaque ocorreu quando paramos para que Emerson, Nívia e Jaimantino socorressem com água 

as pessoas que estavam na estrada, era como se eu estivesse sofrendo um choque! Era uma 

realidade “dura”, quando, ao vivenciar esse momento, ficava pensando como seria possível 

sobreviver naquelas condições. Pessoas literalmente abandonadas à sua própria sorte ou, talvez, 

à espera de um propósito divino. Seja como for, estar junto nesse momento me fez pensar 

realmente sobre o que é efetivamente compartilhar o mundo. Ou serão aquelas pessoas “não 

existentes no mundo”?  

 Me perdoem, por nesse momento sair dos parâmetros acadêmicos, ao invés da utilização 

do termo figura, que utilizei para todas as fotos publicadas, essa que será observada abaixo não 

será classificada assim não enquadra como tal. Essa família retratada é um exemplo da luta pela 

sobrevivência em um mundo compartilhado onde este Outro não é convidado a estar presente 

ou mesmo nem tem a sua existência reconhecida. Para diversas pessoas esse Outro é 

praticamente inexistente. Respondendo à pergunta anterior, se eles seriam “não existentes no 

mundo”, pelo contrário, até mesmo porque eles habitam o mesmo mundo que todos nós. 

  Esse fato já demonstra a condição desse Outro, como ser-com, como eu e todos os 

demais. Mesmo que a grande maioria das pessoas nem imaginem que eles existam e muito 

menos onde vivem. Estas pessoas retratadas a seguir são ser-aí, pois se situam em um lugar, 

possuem presença, têm a essência de ser-com, pois são seres humanos. Esse fato corrobora com 

o entendimento proposto por Heidegger (2009, p. 89) que só o homem e o homem podem ser 

um com o outro. Assim em nada são diferentes em relação as demais pessoas e não devem ser 

abandonados à própria sorte. 
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 Por que utilizei esse termo família? Simplesmente pelo fato de eles não saberem seus 

nomes. Pelo relato de Emerson e Jaimantino, essas pessoas vivem ali desde 1999, pois o 

missionário João Araújo, foi ajudado pelos mesmo com água quando estava passando pela 

região para implementar a Igreja Missionária em Bafatá no pós-Guerra Civil que ocorreu em 

Guiné-Bissau entre 1998 a 1999. Com isso, a forma que Emerson encontrou para se comunicar 

com eles foi se referindo ao senhor, aparentemente mais idoso de Tio e a sua companheira de 

Tia. Apesar de se comunicarem com os missionários, Jaimantino me atentou para o fato que 

Tio e Tia, não compreenderem algumas palavras em crioulo, fato que não gerou grandes 

dificuldades para a comunicação, até mesmo porque Emerson e Nívia pelo menos uma vez por 

mês passam pelo local e sempre os visitam. Ressaltando que a língua que falam, é o Balanta, 

sendo ele provavelmente provenientes de alguma tabanca localizada ao norte do país41. 

 Nem mesmo as suas idades eles sabiam, ou mesmo o que acontecia no restante do país, 

que dirá do mundo. O momento mais marcante foi quando Nívia ofereceu a última garrafa de 

água que tínhamos no carro. Tio abriu um sorriso, então ele foi dentro da sua casa e pegou dois 

cajus, que provavelmente era o único alimento disponível que eles possuíam, sentou-se no chão 

e partiu o alimento em pedaços e quis que todos se alimentassem juntos. Confesso que nesse 

momento me deu um “nó” na garganta e não consegui conter as lágrimas.  

 
41 Segundo Jaimantino que reconhece que o dialeto falado pelo Tio é o Balanta. 
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Naquele instante, pela primeira vez em todo o período que estive em Guiné-Bissau, todo 

o meu planejamento de pesquisa, que naturalmente já estava sofrendo alterações, se 

despedaçou. A caderneta de campo perdeu sua utilidade, sabia que sua utilização não seria 

necessária para registrar aquele encontro, porque, ele jamais cairia no esquecimento.  Não tive 

coragem de registrar mais fotos.  

Apenas tentava pensar uma forma de como ajudar aquelas pessoas. Jaimantino falou 

que eles nunca quiseram ou aceitaram sair dali e que o sustento deles era tapar os buracos na 

estrada para que algum viajante lhe retribuísse. Foi então que o Pastor Emerson, me falou: 

 

                        Agora você entendeu por que te falava que era necessário ir até Bafatá? Eu sei 

que a minha missão principal aqui é pregar o evangelho, mas, depois descobri 

que Deus também tinha me trazido para cá para ajudar essas pessoas. Não 

temos muitos recursos financeiros aqui, mas o que graças a Deus nos é ofertado, 

buscamos ajudar a todos. 

   

 Nessa fala nota-se como a realidade se coloca diante do missionário que conclui o 

treinamento, de repente pronto para disseminar o evangelho cristão, mas quando presente no 

campo mediante às necessidades aparentes, passa também a ajudar as pessoas em assuntos que 

fogem a esfera do religioso. É fato que por mais que exista um sentimento em relação a este 

Outro no qual será transmitida as ideias do protestantismo, não se pode desconsiderar que a 

ajuda prestada contribui para que o missionário venha a se aproximar buscando através do 

convencimento deste Outro que o mesmo venha a se tornar um adepto protestante.  

Continuando, estava eu diante daquela paisagem com aquela casa feita com tijolo de 

barro, um Sol escaldante, poeira e atrás o Rio Geba com seus crocodilos nas margens. Aquelas 

pessoas vivendo ali com dificuldade, mas também, demonstrando felicidade por estarmos 

juntos naquele fim de tarde. Eu fiquei meio distante em determinados momentos para tentar 

refletir sobre tudo o que estava acontecendo quando lembrei de uma passagem que Dardel 

(2015, p.32) nos presenteia, quando ele cita que a paisagem não é, em sua essência, feita para 

se olhar, mas a inserção do homem no mundo, lugar de um combate pela vida, manifestação 

de seu ser com os outros, base de seu ser social. Naquele contexto, existia muito mais que uma 

paisagem rústica sendo vista. Existem pessoas que estavam buscando compartilhar o que 

possuem, que para alguns pode ser pouco, mas para quem está compartilhando pode significar 

algo tão precioso que talvez não tenhamos capacidade de mensurar nem através do nosso 

conhecimento acadêmico. 
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 Depois dos “eternos” aproximadamente vinte minutos que ficamos naquele lugar, 

continuamos a nossa viagem. Fiquei com a sensação que nunca mais iria vê-los, não querendo 

menosprezar em nada o que já tinha vivido e o que tinha para viver ainda em Guiné-Bissau, 

mas dificilmente alguma experiência seria emocionante como a que vivenciei. Ao anoitecer 

passamos direto pela Tabanca de Camabassai e chegamos à Bafatá, onde nos hospedamos. 

Estava muito cansado e a minha tosse alérgica estava começando a me incomodar. Tomei o 

remédio caseiro gentilmente feito por Lenice em Bissau e fui dormir, pois os próximos dias 

seriam intensos com idas e vindas entre Camabassai, Bafatá e Tubunhantan. 

 Como todos os dias o amanhecer em Guiné-Bissau era da mesma maneira, Sol, calor e 

poeira, mas uma diferença – em Bafatá não se ouvia o “Fair” mulçumano pelas manhãs, isso 

não se dava por falta de mulçumanos na região, pelo contrário, a maioria dos moradores de 

cidade professam a religião mulçumana. A explicação dada por Emerson foi que essas orações 

eram proferidas em um tom de voz mais baixo, fato que ele não soube explicar. 

 Então, tomávamos café, entravamos no carro e quase todas as manhas nos dirigíamos 

para a Tabanca de Camabassai. Na tabanca viviam aproximadamente 50 pessoas, sendo 4 delas 

convertidas ao protestantismo e, apesar de ser um pouco isolada, possui uma espécie de controle 

censitário local realizado pelos líderes da tabanca. Lá foi implantada uma escola da Missão 

Kairós que atende as crianças não apenas ali residentes, mas também das proximidades (Fig. 

49).  

 

 
Fig. 49 - Escola da Missão Kairós na Tabanca de Camabassai 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Na escola pouco se ouvia barulho de crianças pelos corredores, apenas os professores 

lecionandos, em determinados momentos em língua portuguesa e em outros em crioulo. O 

motivo dessas aulas bilíngues é para que as crianças venham a aprender o idioma oficial do país 

(português), mas não abandonem a tradição de “falar” crioulo, que na verdade é utilizado pela 

maioria da população, sendo uma espécie de idioma que liga o português aos idiomas falados 

nas tabancas. São atendidas, 45 alunos que possuem a idade entre 3 a 14 anos, ou seja, quase a 

mesma quantidade total de pessoas que residem em Camabassai.  

 Quatro são os professores que ministram os conteúdos: Ane Biatinga, Alfredo Lameira, 

Flora Macaputo e Manoel Teodoro, todos da faixa etária entre 21 a 25 anos e ainda buscando 

ingressar no Ensino Superior, com a exceção de Manoel que iniciaria em abril de 2019 o curso 

de Licenciatura em Ensino/Formação para o primeiro e segundo ciclo na Escola Nacional 

Amilcar Cabral, pertencente a Universidade de mesmo nome42. Eles recebem uma ajuda mensal 

de 35,121 XOF (Francos Africano Ocidental), aproximadamente R$250,00 (Reais). Ainda 

faltava desvendar: Como a Missão tinha conseguido construir aquela escola? Quem me 

esclareceu esta questão foi Nívia que dirigiu a escola, logo na sua fundação. Toda a construção, 

materiais didáticos, mobiliário e o pagamento dos professores foram e são custeadas por ofertar 

provenientes de um empresário sul coreano que é membro de uma Igreja Metodista localizada 

em Seul-Coréia do Sul. O primeiro professor da escola foi Adalberto Calima que atualmente é 

o diretor e junto com Jaimantino e Emerson me levava às turmas quase que diariamente (Fig. 

50). 

 

 
Fig. 50 – Da esquerda para direita: Jaimantino, Adalberto Calima e Emerson  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 
42 Única instituição de ensino superior pública de Guiné-Bissau. 
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 A cada manhã que visitava aquele lugar era emocionante, como professor que sou, 

experienciar o dia-a-dia dos alunos. Eles aparentavam ser dedicados aos estudos e chegavam, 

muitos vindos sozinhos ou acompanhados de amigos ou familiares, pontualmente às 8:00 h. E 

tinham aula de todo o conteúdo básico: Língua Portuguesa (Portugal), Matemática, Ciências e 

Ciências Humanas43. Existem também aulas sobre religião protestante que são lecionadas no 

período da tarde duas vezes por semana, porém a presença não é obrigatória. Mesmo assim 

metade dos alunos frequentavam esses períodos a tarde. 

 Em relação à religião que os alunos pertenciam era bastante heterogênea a composição, 

tinham protestantes, mulçumanos, djambakus e moros, que eram mais fáceis de serem 

reconhecidos, pois alguns assistiam as aulas com gorros44, tipo de vestimenta símbolo dos 

adeptos djambakus e morus, como as meninas da turma 845 (Fig. 51). 

 

 
Fig. 51 – Turma 8, com o Professor Manoel Teodoro 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Uma consideração importante a se destacar e a presença de adeptos de mais uma religião 

nativa de Guiné-Bissau, que são os morus, onde eles são mais aproximados aos ensinamentos 

ao Alcorão, provenientes da etnia dos Fulas. Normalmente o sábio moru, é conhecido pela 

 
43 No caso Ciências corresponde as Ciências Biológicas no Brasil e Ciências Humanas (História, Geografia e 

Crioulo). 
44 Os morus utilizam o gorro da cor branca. 
45 8°ano do Ensino Fundamental no Brasil. 
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vidência e por ser curandeiro, apesar de usarem roupas bem parecidas com os mulçumanos e 

utilizarem o Alcorão, o fato destes, como os djambakus e os baloberos, utilizaram os Irans 

como intermediários entre eles e Deus, os diferencia dos muçulmanos islâmicos. 

 A turma 2 46, era formada por alunos de 3 a 6 anos de idade, composta basicamente de 

filhos de recém convertidos ao protestantismo. Já era quase um ritual, todos os dias que entrava 

na sala de aula eles se levantavam, desejavam bom dia e agradeciam a minha presença junto a 

eles. Era um momento que tornava meus dias mais leves, pois já estava em Guiné-Bissau a dois 

meses, longe da família e acompanhado constantemente de tosses alérgicas e meu estoque de 

remédio para desobstruir o nariz estava no fim. Como eles gostavam e pediam todo dia para 

tirar fotos deles, nada mais justos que os apresentar aqui (Fig. 52). 

 

 
Fig. 52 – Turma 2, em pé: a esquerda Prof.ª Ane Biatinga e a direita Prof.ª Flora 

Macaputo.  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Depois da quinta visita a escola lembrei de não ter perguntado a ninguém o porquê da 

construção da escola ali em Camabassai. Uma tabanca distante da capital, que não tem a sua 

localização mencionada em nenhum mapa, conduzia a outro questionamento: Como Emerson 

e Nívia chegaram nesse lugar? Pedi socorro ao Emerson para me elucidar essas questões e ele 

ainda brincou falando que pensou se eu não iria fazer essa pergunta, assim ele me respondeu o 

seguinte: 

 
46 2° ano do Ensino Fundamental no Brasil. 
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                        A construção dessa escola começou em 2014. Os líderes daqui me procuraram 

em Bafatá, onde eu morava na época. E perguntaram se eu era o padre 

evangélico que tinha construído a escola de Bafatá. E falei que era apenas o 

diretor da escola.  

                        Eles então me propuseram a construir uma escola em Camabassai, que 

sinceramente nem conhecia. E que lá tinham muitas crianças que queriam 

estudar e que respeitariam a minha religião, pois sabiam que eu era amigo do 

padre branco evangélico que ajudou as pessoas na guerra e por isso seria 

sempre bem-vindo entre eles. 

                        Naquele momento orei a Deus e aceitei o desafio. Era uma forma de ajudar as 

crianças e pregar o evangelho, lógico, pedindo autorização antes. 

 

 O “padre branco evangélico” citado faz referência ao Pastor João Araújo e outra 

curiosidade, esses líderes que conversaram com Emerson em 2014, continuam a exercer a sua 

liderança na tabanca até os dias atuais e eles representam os segmentos religiosos existentes em 

Camabassai: o muçulmano Meshad e o djambaku Obamim (Fig. 53).  

 

 
Fig. 53 – Líderes da Tabanca de Camabassai (da esquerda para direita): Obamim, líder 

djambaku; Meshad, líder muçulmano e junto a eles, Emerson Medeiros, líder da Missão 

Kairós em Guiné-Bissau 

Fonte: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Nas falas dos líderes e de Emerson, um ponto era consenso, desde o início dos trabalhos 

juntos, o convívio e as realizações para as pessoas da tabanca e arredores se tornaram mais 

efetivas, pois eles buscam um objetivo comum como falou Meshad: (em português para o meu 

espanto e alegria de não precisar de tradutor): 

 

                       Todos aqui querem o bem e a paz, seja pelos deuses da natureza [fazendo 

referência aos djambakus e morus], seja pelo nosso Deus [apontando para 

Emerson, fazendo referência que o Deus cultuado pelos muçulmanos e 

protestantes é o mesmo]. Se no final as crianças e todos ficam alegres nós 

ficamos também. 

 

 Essa diversidade é bela e benéfica, porém também nos revela uma forma de mediação 

em destacar a importância dos “vários” Deuses representativos neste lugar onde estes possuem 

aparentemente o mesmo grau de importância em relação a proteção, benesses entre outras. 

Porém na fala existe uma questão que pode ter passado despercebida por Meshad, pois os 

‘deuses da natureza” citados na verdade são os Irans que intermediam a comunicação com 

Deus. E como o missionário protestante se comporta nessa situação? Segundo Jaimantino, 

repetindo sempre um pensamento: antes de tudo não adiantar brigar, a nossa missão é 

evangelizar, mas antes de tudo devemos respeitar a cultura e a vontade de cada um. Pois quem 

sabe de tudo é Deus. Quem sabe a missão em Camabassai é apenas ajudar? As vezes só uma 

pessoa aceitará a Cristo, mas só Ele sabe, mais ninguém. 

Esse então é o caminho seguido pelos missionários, buscar fortalecer as relações com 

as pessoas compartilhando angústias, alegrias e fazendo com que aquele lugar se torne mais 

leve no sentido do entender o Outro e de viver no mundo, onde se possa conviver com o mínimo 

de atritos. Esse benefício da existência das diferenças é explicitado por Heidegger (2018c, 

p.270), pois no ajuste dos diferentes vem à luz a essência integradora do mesmo. O mesmo 

deixa para trás toda sofreguidão por igualar o diverso ao igual. O mesmo reúne integrando o 

diferente numa unicidade originária. O igual, ao contrário, dispersa na unicidade pálida do 

um, somente uni-forme. 

 É esse diferente que contribui para a existência das diversidades no mundo, sendo de 

fundamental importância as relações entre as pessoas, pois são através de tais relações que 

tomamos consciência de entender o ente que somos. Tais trocas ocorrem de forma imaterial, 

através das ideias, na constituição de significados, de identidades e em outros vários aspectos 

do nosso existir.  
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 Essas experiências são vividas no âmbito do lugar que como diversos autores 

salientaram, tais como Yi-Fu Tuan, Edward Relph, entre outros, por ser uma palavra 

popularmente muito utilizada, seu sentido se perdeu nas maneiras que é utilizada no senso 

comum.  Como espaço, independente do que possa conter, posição relativa a uma escala, ou 

como pequena povoação, trecho ou posto, emprego. O responsável em parte por dessa condição 

foram os próprios geógrafos que relegaram o conceito de lugar a um segundo plano em seus 

estudos. Porém ele retornou com destaque nos estudos geográficos, segundo Holzer (2016), 

mediante as inúmeras pesquisadas de Anne Buttimer, Edward Relph e Yi-Fu Tuan. 

 Assim, Relph (1976) em Place and Placelessness, considera a utilização da 

fenomenologia, relacionando a mesma com a Geografia, entendendo-a como a filosofia dos 

mundos vividos da experiência humana que é dotada de intencionalidade. Tuan em Topofilia 

(2012) e Espaço e Lugar (2013), busca entender o comportamento do ser humano para melhor 

compreendê-lo e não apenas mapeado, devendo ser analisado através das experiências e da 

sua vivência, habitando, dirigindo e criando o mundo. Já Buttimer (1974) na obra Values in 

Geography, buscou uma fenomenologia ligada ao existencialismo analisando o fenômeno 

como “ele é”, abordando a intencionalidade das formas de compreensão do ser humano 

estruturando o mundo e da intersubjetividade. 

Não posso me esquecer de Dardel (2015, p.8), que aborda como é importante a nossa 

presença, porque é na experiência vivida que o lugar passa a ser dotado de existência, pois, sem 

a presença do ser humano não há geografia, não há lugar. Essa afirmativa, demonstra, a 

importância que o lugar possui para a geografia humanista. Nesse contexto, é mediante às 

relações de convívio entre nós, que um dado lugar ganha constituição, porque essas trocas lhe 

conferem vida. Essa vivência, segundo Tuan (2012), gera uma visão de mundo que é a 

experiência, sendo em parte pessoal, mas na sua maior parcela se dando socialmente com o 

Outro. Assim, essas interações, conforme Tuan (2018, p.5 e 6), fazem com que o lugar seja um 

centro de significados construídos pela experiência, [....], sendo reconhecido através dos 

modos de experiências mais passivos e diretos. Ressaltando que tais experiências não são 

exclusivas de uma pessoa ou de apenas um grupo, mas extensivo a todos. 

Vale ressaltar que por mais afinadas que sejam as relações e ideias em um dado lugar, 

as pessoas e grupos sociais não observam a realidade da mesma forma, impossibilitando a 

existência de um lugar homogêneo, pois cada um, possui a sua particularidade de agir e pensar. 

E mesmo na existência de diferenças entre as pessoas, segundo Holzer (2013, p.1), os lugares 

só existem por que os seres humanos, compartilham as suas experiências, que ocorrem de 

diversas maneiras, desde o mais simples ato de se cumprimentarem “pelo caminho”, por 
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partilharem a alegria de um nascimento, a construção de um poço com água para consumo, no 

repartir um alimento, na tristeza pela morte de um ente querido, ou no caso dos protestantes, 

pela “salvação eterna”, todas essas características que não necessariamente devem ocorrer ao 

mesmo tempo, também, contribuem para definir o lugar, conforme indica Relph (2012, p.22), 

onde um lugar “reúne” ou aglutina qualidades, experiências e significados em nossa 

experiência imediata. 

E cada parte da tabanca possui um significado para seus habitantes, desde uma simples 

árvore, a um cercado, porque ali a experiência é vivida, como observei e vivenciei em 

Camabassai. Até a disposição das áreas utilizadas pelos moradores possuem explicação da sua 

localização. A escola situa-se logo na entrada, até mesmo para facilitar que outras crianças da 

região tenham acesso a mesma e considerado um ponto em comum a todas as pessoas. Após a 

escola existe um caminho para o interior da tabanca onde sempre éramos conduzidos por 

Obamim (Fig. 57) 

 

 
Fig. 54 – Obamim (de gorro azul), conduzindo para o interior da Tabanca  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Antes de chegarmos as residências era necessário passar pela área onde se realizavam o 

cultivo de hortaliças e de criação de animais, e por que isso? Essa localização era dessa maneira, 

pois para os djambakus e morus dessa região, alimentos é a dádiva mais importante concedida 

por Deus, via os Irans, então mereciam um lugar de destaque na tabanca sendo protegida em 

suas extremidades, nesse caso pela escola a sua frente e pelas casas aos fundos (Fig. 55). 
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Fig. 55 – Área separada para cultivo na Tabanca de Camabassai  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Depois que passamos pela área de cultivos, andamos por mais dez minutos até 

chegarmos aonde ficam localizadas as residências. Um fato me deixou curioso que foi observar 

que diferentemente de todas as áreas que visitei fora da cidade de Bissau, nesta existe um 

cercado que separa as casas do restante da tabanca (Fig. 56).  

 

 
Fig. 56 – Cerca em torno das casas na Tabanca de Camabassai 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Me aproximei de Jaimantino e perguntei por que as casas eram cercadas. Ele olhou para 

mim e falou que a melhor pessoa para me explicar isso seria Obamim. Ele o chamou e refez a 

minha pergunta que teve a seguinte resposta: 

 

                        Esses cercados são para nos proteger dos espíritos ruins que desejam levar as 

crianças embora. Já pedimos a Inarê (um iran) para impedir isso. Também 

pedimos ao Deus de vocês e de Meshad para afastar o mal. Esses cercados 

deixam os espíritos longe das crianças. 

 

 Essa foi a justificativa dada para o cercado, realmente, diferente de outras tabancas, as 

crianças não circulavam sozinhas e sempre eram acompanhadas por um adulto. É nítido que o 

cercado possui uma significância essencial para aquelas pessoas, era como se ele tivesse vida 

própria, tamanha a importância da sua presença naquele lugar. Porém, a fala despertava mais 

um vez um posicionamento que buscava comportar a importância de cada religião na proteção 

das crianças, Podemos pensar que o equilíbrio nessa situação pode interessar a cada grupo: o 

não conflito entre muçulmanos, djambakus, morus e a manutenção da escola pelos missionários 

que por sua vez podem ajudar as pessoas, porém continuando a buscar de seu objetivo de ganhar 

novos adeptos ao protestantismo. 

Depois dos esclarecimentos em relação a cerca, considerando que não era familiarizado 

com a forma de pensar das pessoas que lá habitam, passei a observá-la de outra maneira. 

Confesso que fiquei um tempo olhando para ela e recordei Bachelard (1988, p.103), quando ele 

cita que observando o que as coisas nos “falam” e que por isso mesmo, se damos pleno valor 

a essa linguagem, temos um contato com as coisas. Era como se a cerca falasse por sim só, 

apenas por estar ali. Ela que normalmente teria como função demarcar a área de uma 

propriedade, possui também nesse contexto a função de “protetor das crianças”, que 

curiosamente, sempre brincavam próximas a mesma, por incentivo dos próprios parentes. 

Não me foi permitido tirar fotos dentro do cercado, pois os djambakus acreditavam que 

o espírito mal poderia entrar naquela área pelo fato de fotografá-las. A áreas onde as casas se 

localização é considerada sagrada pelos moradores da tabanca, pois nesse lugar os moradores 

se sentem seguros. Eles acreditam que os espíritos ruins não entram nesse lugar, pois estes 

respeitam os espíritos bons e o Deus dos evangélicos e mulçumanos, segundo alguns 

moradores. 

 Essas situações me demonstravam que outra colocação teórica proposta por Bachelard 

(1988, p.113) é experienciada em Camabassai, quando cita que a casa, na vida do homem, 

afasta as contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela o homem seria um 
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ser disperso. Com isso, devido a essa importância que o lugar das casas dentro do cercado 

possui para a população local, respeitei o pedido, me limitei a tirar fotos antes de entrar no lugar 

onde se localizam residências e como se observa na Fig. 57, as casas são simples, porém 

espaçosas para abrigar todos os familiares. 

 

 
Fig. 57 – Residência em Camabassai 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 A tabanca ainda possui mais uma particularidade, três famílias, incluindo a de Meshad 

são muçulmanas e acreditam que Deus não deixará nenhum espírito ruim levar as crianças, pois 

suas orações são suficientes para protegê-las. Então nos terrenos onde residem não existem os 

cercados, criando uma diferença na paisagem de Camabassai (Fig. 58). Duas formas diferentes 

de pensamento de proteção contra o mal sendo expostas na mesma tabanca. 

 

 
Fig. 58 – Casas de famílias muçulmanas sem cercado, à direita residência de uma família 

djambaku com o cercado da proteção contra o mal 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Uma das características da vivência neste lugar é que diversas atividades são realizadas 

de maneira coletiva. Durante algumas visitas deixei a escola por alguns momentos e fui 

conhecer um pouco dessas atividades. Os homens de uma maneira geral trabalham nas 

plantações da região, inclusive em áreas fora de Camabassai, principalmente no período dos 

meses entre março a maio na época da colheita de caju.  

 As mulheres cuidam dos afazeres domésticos, atuam na lavoura, restringindo-se a local 

e vendem amendoim, caju e ervas na beira da estrada que liga Bissau a Bafatá. Um fato que me 

chamou atenção foi que as mulheres não falam com outros homens que não moram na tabanca, 

com exceção se ele for religioso47. Ou seja, nenhuma delas falavam comigo, quando tinham 

algo a oferecer, como exemplo algum alimento, repassavam para Nívia, Jaimantino ou Emerson 

para que eles me entregassem. Apenas depois de vivenciar isso, me dei conta que muitas 

mulheres que vendem produtos nas estradas estão sempre acompanhadas de crianças e estas 

que falam com os compradores se estes forem homens. 

 Passamos uma noite em Camabassai, como esperado, quando o Sol nos deixou apenas 

a luz refletida da Lua nos iluminava como as demais pessoas. Seguindo as atividades realizadas 

de forma coletiva, consegui registrar o momento do jantar diário dos moradores, mesmo à 

distância e esvaziado devido às mulheres ficarem em casa com as crianças para evitarem o 

espírito que ameaçava as crianças. (Fig. 59).  

 
Fig. 59 – Jantar coletivo na Tabanca de Camabassai 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 
47 No caso ele deve ser um religioso considerado como liderança, como por exemplo: pastor (protestantismo), 

padre (catolicismo), xeque (islamismo), líder djambaku entre outros. 
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 Dormimos na escola, não fomos até onde realizava-se o jantar, pois coincidentemente 

os três celulares (o meu, de Emerson e de Jaimantino), depois de um dia inteiro de uso já não 

possuíam mais carga na bateria e não teríamos como iluminar o caminho de volta, sendo que a 

única possibilidade seria carregá-los no carro. O que não era prudente, pois deixá-los 

carregando durante algum tempo poderia significar descarregar a bateria do carro.  

 Qual a importância de iluminar o caminho para voltarmos além do risco de toparmos 

em algo e ter uma queda? Como falou Jaimantino: quase nenhum, apenas cruzarmos com 

alguma cobra e sermos picados por ela, nada demais! Depois desse encorajamento decidimos 

realmente ficar acompanhando da varanda da escola. O cardápio do nosso jantar à luz refletida 

da Lua? Foi caldo de amendoim, ou melhor, caldo de mancarra, com alface e caju. Por sinal 

tínhamos ainda duas garrafas de água mineral.  

 Assim, entre uma vinda ou outra de Bafatá para Camabassai, foram as nossas visitas à 

tabanca, para quem espera relatos sobre cultos protestantes, estes não foram realizados. Apenas 

aconteceram orações, onde normalmente todos participavam independentemente da religião 

que cada um professava. Não que os missionários deixassem de pregar o evangelho cristão, 

buscando a obtenção de novos adeptos. Mas como falou Nívia sobre esse tema: tudo ocorre no 

tempo de Deus, se for a vontade do Senhor eles se converteram, se não for o caso, continuamos 

com a missão que Ele nos deu de ajudá-los. Todos os dias de visita foram movimentados e 

intensos, mas como de costume, eram aliviados pela doçura das crianças que nos 

acompanhavam sempre. No último dia que lá estivemos, Meshad e Obamim, agradeceram a 

nossa presença. Imediatamente retribui o agradecimento e eles me presentearam com o primeiro 

caju (Fig. 60) do novo período de colheita que é um sinal de reconhecimento e amizade a quem 

ele é dado. 
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Fig. 60 – O presente de Meshad e Obamim da Tabanca de Camabassai 

 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

  

Foram dias de compartilhamento de experiências, a partir desse entendimento, podemos 

nos aproximar da compreensão da ideia de que a realidade geográfica apenas se torna real, 

devido ao convívio que possuímos com os outros, constituindo o lugar. Mesmo porque, seria 

uma árdua tarefa pensar na existência deste sem a presença Ser, acompanhando Saramago 

(2012, p.204), onde o Ser implica, inescapavelmente, estar ou pertencer a algum lugar. 

Considerando que podemos ir além da presença do Ser, pelo fato que até mesmo os 

objetos estão associados a constituição do lugar. Como imaginar a importância de uma cerca 

para as pessoas que vivem aqui? Mello (2012, p. 64), explica que o lugar transcende a 

materialidade, mas não está dissociado desta, pois, aos objetos os homens atribuem 

significados que são construídos na vivência individual ou dos grupos. Para os moradores da 

tabanca, a cerca e tão dotada de vida e importância quanto qualquer outra pessoa. 

Após a entrega do presente, Jaimantino, Emerson e Lívia fomos embora e mais uma vez 

tive que repensar minhas considerações em relação à pesquisa, porque, estava aprendendo como 

um lugar pode se constituir e se relacionar conosco. 
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7. A EXPERIÊNCIA DO SAGRADO NO LUGAR: “Bo tarbaja bo ora” em Bafatá e 

Tubunhantan 

 

                                                                   A cidade parecia que era em outro país. Quando 

saímos de Bissau para lá demorava quase um dia 

para chegar, nem o vento ia lá. Tinhamos que cuidar 

uns dos outros, pois se desse algum problema até 

chegar em Bissau... Às vezes levava biscoitos para 

Bafatá para não ficar com fome, mas quando 

chegava, eu dava tudo para as crianças. (Trecho do 

relato do missionário Pastor João Araújo, 2018). 

 

 

 A citação acima do Pastor João Araújo, destaca o tempo e as dificuldades que existiam 

em relação ao deslocamento em Guiné-Bissau, destacadamente entre Bissau e Bafatá entre os 

anos de 1999 a 2001. Era um momento que a Missão buscava expandir as suas atividades no 

país que se encontravam basicamente concentradas na capital e nos seus arredores. O desafio 

naqueles anos era: Como estabelecer um contato, um ponto de atuação missionária em uma 

área onde se tem o predomínio de adeptos mulçumanos, djambakus, morus e baloberos que 

ainda não tinha recebido visitas de protestantes?  

 A resposta era simples, conforme o próprio João: primeiro orar e pedir direcionamento 

a Deus e depois ir e “vê” no que dá. E assim, ele acompanhado pelo Pastor Batista48, logo após 

o fim da Guerra Civil de Guiné-Bissau em 1999, foram para Bafatá. Essa cidade é a segunda 

maior do país, sendo considerada representativa para os missionários protestantes que lá atuam. 

Naquele período a cidade vivia quase que isolada em relação ao restante do país, quadro 

diferente do atual, apesar das existentes dificuldades em relação a infraestrutura das estradas e 

das telecomunicações.  

 Outro ponto extremamente desfavorável à atuação missionária em Bafatá eram as 

péssimas condições sanitárias da região, se em Bissau já eram precárias, lá então praticamente 

inexistiam. O que contribuía para a ocorrência de diversas doenças, com destaque para a 

malária, essa a qual João já foi infectado pelo menos umas três vezes. Fato este que não é uma 

 
48 Não consegui encontrar nos registros da Agência Missionária Kairós, em São Paulo. O primeiro nome do Pastor 

Batista, que por coincidência era ligado a denominação que possui o nome de Batista. Uma explicação para o 

registro não ter sido encontrado é que em 2010 o escritório da Missão estava em obra e por descuido diversos 

arquivos antigos foram descartados, principalmente os relacionados aos anos de 1997 a 2005. 
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exclusividade de quem atua em Guiné-Bissau. Um quantitativo considerável de missionários 

em suas experiências vivencia perigos e questões relacionadas. 

 Viver o lugar é uma das características do modo de ser do ente que somos, como 

esclarece Relph (2012, p.29), pois o lugar refere-se a particularidade e a conectividade com a 

qual sempre experienciamos o mundo. Essas experiências não estão livres de tensões em relação 

ao Outro ou a diversas situações que podem se apresentar, como de forma feliz expõe Tuan 

(2013, p.18), onde experienciar é vencer perigos. A palavra “experiência”, provém da mesma 

raiz latina (per) de “experimento, “experto” e “perigoso”. Para experienciar no sentido ativo, 

é necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto. 

 É com essa vontade de viver esse “novo” que em companhia de Jaimantino, Nívia, 

Emerson e a pequena e agitada Sara fui para Bafatá onde ficamos por 18 dias. A cidade é bem 

menor que Bissau, porém possui um comércio bem movimentado. Ficando a aproximadamente 

150 km da capital e a 20 km da tabanca de Tubunhantan (Fig. 61). 

 

Fig. 61 - Rota Bissau / Bafatá / Tabanca de Tubunhantan  
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 

 

 

 

 



115 

  

 

  Chegamos ao anoitecer e como na capital as pessoas vendem diversos produtos pelas 

ruas (Fig. 62). Paramos para comprar alguma fruta e logo observei que os preços eram 

estabelecidos mediante a pessoa que fazia o pedido. Um exemplo foi que compramos um lote 

de 6 laranjas já descascadas o lote para mim sairia a 712 XOF (aproximadamente R$ 5,00), 

para Jaimantino a 356 XOF (R$ 2,50) e para Emerson 71 XOF (R$ 0,50) e ainda agradeciam 

por ele pagar. Motivos para essa diferença de preços: Eu no caso fui visto como turista então 

possuía muitos dólares, Jaimantino, guineense e religioso e Emerson, religioso e muito bom em 

negociar preços. Ou seja, a vida um pouco mais cara para quem vem de outro país. 

 

 
Fig. 62 – Comércio de rua em Bafatá 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Fiquei hospedado em uma casa que é utilizada pela Missão desde a época que João e 

Batista iniciaram as atividades na região de Bafatá. Seguindo o estilo da maioria das casas do 

país, possuía três quartos, dois banheiros, varanda e cozinha e uma antena que captava o sinal 

de alguns canais de Angola, Senegal, França e Brasil. Deu para me atualizar um pouco em 

relação aos acontecimentos que estavam ocorrendo. Essa casa feita de tijolos foi a nossa “base” 

nos 18 dias na região (Fig. 63). 
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Fig. 63 – Residência da Missão Kairós em Bafatá, nossa “base”. 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Essa casa também é um símbolo para os missionários como me relataram Emerson e 

Jaimantino, enquanto eles comiam Tieboudienne49, não me aventurei a comer, fiquei apenas na 

castanha de caju. A residência era feita de palha e barro e que durante o passar dos anos, a casa 

foi sendo construída com tijolos, devido aos poucos recursos disponíveis na época e a prioridade 

do que chegava era para a construção de uma escola. Então, os missionários batizaram como 

um lugar onde se descansa, se ora e se trabalha. Esse termo trabalhai e orar, em crioulo “bo 

tarbaja bo ora”, se tornou um lema representando que a oração e o trabalho concedem força 

para a pregação do evangelho cristão em Guiné-Bissau.  

 Depois que chegamos passamos um dia inteiro descansando, o primeiro meu desde que 

desembarquei no país. Após iniciarmos a trajetória, os sete dias iniciais foram concentrados 

indo à Tabanca de Camabassai. Como citei, Bafatá é uma cidade que, por mais que seja menor 

em tamanho territorialmente e em quantidade de habitantes que Bissau, possui um comércio 

bem movimentado especializado em venda de produtos como caju, amendoim, arroz e, também, 

de alguns eletrônicos provenientes de Zinguichor (Senegal), além de uma pequena vida 

noturna50. 

 
49 É um prato muito popular em Guiné-Bissau, de influência senegalesa, composto por uma cabeça de peixe 

guisada, arroz e legumes (maxixe, jiló ou pepino secos). 
50 É o comércio noturno onde os jovens da cidade se divertem até as 23:00h, realizado por uma espécie de 

mercadinho onde o dono coloca duas caixas de som como músicas dançantes na rua. 
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 Até meados da década de 1990, segundo Jaimantino, a cidade possuía aspectos de 

tabanca: isolada, com um comércio incipiente e com menos moradores que atualmente. Esse 

quantitativo cresceu quando do retorno de vários guineenses que fugiram para o Senegal e 

interior do país durante a Guerra Civil (1998-1999). Assim, os missionários acompanharam 

essa transformação. Nas palavras de Emerson:  

 

                        Sem dúvidas aqui foi e sempre será um lugar de grande aprendizagem para nós 

missionários. Aprendemos a como lhe dar com muitas situações que existem em 

Guiné-Bissau, como exemplo a forma de tratar com os líderes nas tabancas e 

como apresentar o evangelho de Cristo para povo. 

 

 O fato de Bafatá possuir um comércio intenso, atrai diversos líderes de tabancas na 

região que se dirigem até lá para comprarem insumos e outros produtos. Com isso, nasce a 

possibilidade de se conseguir contato com os mesmos e se possível realizar uma visita à tabanca. 

 Uma maneira adotada pelos missionários foi que antes de qualquer tipo de abordagem 

religiosa, se deve buscar ajudar os moradores do local onde se esteja atuando, independente da 

religião que eles sejam adeptos. O caminho escolhido foi atender uma necessidade que as 

pessoas teriam, porém em Guiné-Bissau a carência e na verdade quase de tudo. Então entre as 

várias necessidades existentes a que os missionários conseguiriam melhor suprir foram as 

relacionadas à educação, com o estabelecimento de escolas. Como ocorre esse processo? 

 Um grupo de religiosos representando à Missão Kairós se dirige para um determinado 

lugar e perguntam se podem ajudar com algo. Inicialmente oferecem a construção de escolas, 

pois uma forte carência entre os guineenses é a alfabetização, muitos nascem e percorrem toda 

a vida até a morte e não aprendem a escrever ou a ler uma só palavra. Quando os líderes das 

tabancas aceitam, normalmente, concedem o terreno para a Missão, que através das escolas 

buscam criar um caminho para interagir com os habitantes da tabanca. A fala demonstra o 

aspecto político da negociação para que os missionários consigam seguir com os seus objetivos 

e mesmo assim essas conversas apesar de normalmente serem amistosas, não são resolvidas 

rapidamente, pois existe entre as lideranças das tabancas o temor que os religiosos apenas 

busquem explorar o trabalho das pessoas que lá vivem ou outro tipo de atividade que venha 

prejudicar a tabanca, não são raros relatos de grupos de pessoas que com um falso discurso 

religioso, sequestrou pessoas ou roubaram bens dos moradores. Isso contribuiu para que fosse 

necessário se reunir antes de qualquer atividade com a liderança da tabanca para que a mesma 

seja autorizada, sendo que a presença de Jaimantino, como guineense, contribui em muito para 

que as conversas venham a ter um resultado bem sucedido. 
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 Do segundo ao décimo oitavo dia em Bafatá, fui à escola umas seis vezes, que para os 

padrões do país é considerada uma unidade de ensino bem estruturada. Ela foi fundada no ano 

2000, pela missionária Hosana Araújo, possui 6 salas de aula, uma tímida, porém aconchegante 

biblioteca. A escola atualmente possui 160 alunos que estudam do 1° ao 9° ano de escolaridade. 

Chegava quando ia para lá e logo visitava às salas de aula. Nove são os professores responsáveis 

por lecionarem em Bafatá, com alguns destaques como Pedro Iabaté, que ganhou bolsa para 

cursar a graduação em Línguas, Literaturas e Culturas na Universidade Nova de Lisboa em 

Portugal (Fig. 64). Na escola ele é responsável por lecionar no 6° de escolaridade. 

 

 
Fig. 64 – Professor Pedro Iabaté e a turma do 6°ano de estudos em Bafatá  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

  

Outro professor que está encerrando as suas atividades na Escola Kairós é Iosamma 

Babilew, que estava convocado para a partir mês de março de 2019, começar a lecionar Língua 

Portuguesa na Universidade Amilcar Cabral, no curso de Direito. Nos dias que visitei ele estava 

acompanhado da professora que assumirá a sua turma. Para a minha surpresa era Ane Biatinga 

que também leciona na Escola Kairós na Tabanca de Camabassai (Fig. 65). 
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Fig. 65 – Iosamma e Ane com a turma do 4° de escolaridade em Bafatá  
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 A diretora é a missionária brasileira Raquel Silva Magalhães, proveniente de Belford 

Roxo – RJ, no Brasil ela exercia a função de professora primária na rede pública do município 

citado. Ela está em Guiné-Bissau desde 2014, cuidadosa com os detalhes da escola, quando 

cheguei ela estava limpando um dos banheiros. Após me acompanhar nas salas de aula e de dar 

banho em uma criança do 1° ano de escolaridade, que passou mal. Ela me levou até a direção 

da escola onde tive a oportunidade de esclarecer algumas curiosidades que tinha sobre aquele 

lugar: 

 

                        Eu – Tudo bem? O que te motivou a vir para Guiné-Bissau e principalmente 

Bafatá? 

 

                       Raquel – Tudo. Eu não sei explicar muito bem (risos). Sei sim, eu senti um 

chamado de Deus em um culto na igreja que congrego no Brasil a Igreja 

Congregacional em Belford Roxo. Era como se Ele me chamasse para o campo 

missionário. Eu sempre tive esse desejo e Deus despertou isso através de uma 

pregação do Pastor João Araujo que estava visitando a igreja no dia. No dia 

seguinte pedi dispensa do meu trabalho e fui treinar em São Paulo e três meses 

depois já está aqui. 

 

                       Eu – Não sente falta dos familiares?  

 

                       Raquel – Sim, sinto, mas o desejo do Senhor é maior que o meu e Ele me 

conforta. Sempre falo com meus familiares pelo menos uma vez a cada 15 dias. 

E ano passado fiquei dois meses no Brasil e matei um pouco as saudades. 
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                       Eu – Como são os alunos e os pais que estudam aqui? 

 

                       Raquel – Me dou bem com todos, quando tenho que ser braba eu sou. 

Diferentemente do Brasil, os pais apoiam os professores e sempre buscam 

corrigir as crianças. Bem as crianças... ahh são crianças. 

 

                        Eu – Reparei que vocês possuem um bom quantitativo de alunos mulçumanos, 

como é a relação com eles? 

 

                        Raquel – Eles nos respeitam e nós a eles também. No geral eles são muito 

exigentes com os filhos em relação aos estudos. 

 

                        Eu – Como vocês fazem para sustentar a escola? 

 

                        Raquel – Recebemos ofertas de igrejas e empresários do Brasil e de Portugal. 

Porém parte devolvemos ou ajudamos as outras escolas da Missão que 

necessitam mais do que nós. Aqui em Bafatá, cobramos uma quantia simbólica 

de mensalidade como se no Brasil fosse 20 reais ao mês. Porém os próprios pais 

contribuem doando dinheiro, comprando ou fazendo cadeiras, mesas entre 

outras coisas. 

 

 Paramos a nossa conversa, pois já se aproximava o horário da saída dos alunos e ela 

sempre acompanha esse momento. Eu fiquei observando toda a movimentação, algumas 

crianças iam embora sozinhas e outras acompanhadas pelos pais. Fui perguntar a algum 

responsável não evangélico o porquê de o filho estudar em uma escola administrada por 

protestantes. Solicitei a Jaimantino para me ajudar a falar com algum mulçumano. Ficamos em 

frente à escola tentando abordar alguém, até que conseguimos falar com um pai, Mesain 

Obafam, que estava com uma bela túnica branca (mesmo com toda a poeira existente no local, 

já que as ruas são de terras batida). Jaimantino me apresentou como um pesquisador brasileiro 

e logo Mesain me deu um bom dia em português com um fortíssimo sotaque. Ele alegou que 

sabia a língua portuguesa por visitar a cada dois meses a cidade de Lisboa em Portugal. Então, 

lhe fiz uma pergunta: Por que decidiu colocar seu filho para estudar em uma escola cristã? Ele 

me respondeu: Porque esta casa de ensino é muito boa, tem bons ensinadores e a senhora 

diretora respeita a todos. E respeitam a todas as religiões, são pessoas da paz. Logo Mesain, 

se apressou em ir embora com o filho. Assim diariamente era a movimentação dos diversos 

alunos. Destes vários, segundo Jaimantino, passaram a frequentar a igreja em Bafatá, 

principalmente mediante ao incentivo dado por Raquel para que os mesmos pelo menos visitem 

uma vez o culto.  

 Ao ter a oportunidade de observar e vivenciar como ocorriam as relações entre 

mulçumanos e protestantes, fiquei surpreendido, pois de alguma maneira alterou a minha 
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concepção em relação à imagem ultraconservadora imputada pela mídia e pelo senso comum à 

religião islâmica das pessoas serem fechadas e de não aceitarem conversarem com os Outros 

ou mesmo de serem intolerantes com as demais religiões. Pelo contrário das várias pessoas que 

tive contato, todas foram muito solicitas na medida do possível e em nenhum momento 

presenciei qualquer tipo de debate desrespeitoso sobre qualquer que fosse a forma de 

pensamento religioso de cada um. É importante observar como os protestantes em Bafatá 

conseguem conviver com estes, sem extremismos, principalmente em relação a aceitação do 

Outro, independente do credo religioso.  

 Ressalto que o bom convívio, tolerância ou respeito entre as pessoas contribuem para a 

manutenção da continuidade da escola em relação ao constante ingresso de alunos na mesma. 

Além de ser uma forma de se aproximar das demais pessoas buscando apresentar o evangelho 

cristão, como expõem Nívia, que já dirigiu a Escola Kairós em Bafatá: 

 

                        Acredito que para pregar o evangelho não é necessário criticar as pessoas ou 

outras religiões. É só através do amor que devemos falar de Jesus Cristo e vejo 

a escola como uma forma de se aproximar e falar Dele carinhosamente. 

 

 Nos dias que se sucederam, ficamos fazendo a rota Bafatá-Camabassai pelo menos 

durante uma semana. No oitavo dia decidi ir ao centro da cidade sozinho, sem esquecer de 

relatar que onde estávamos residindo ficava a 15 minutos do local para onde queria me dirigir, 

então peguei o carro e fui dirigir. Diferentemente do Brasil, o trânsito de Guiné-Bissau é menos 

caótico para motorista, até mesmo pela quantidade carros circulando. Assim que cheguei no 

meu destino estacionei o carro e fui andar pelo centro de Bafatá. A primeira sensação que tive 

foi no mínimo de estranhamento, estava andando em um lugar onde não conhecia ninguém, não 

entendi nada do que era falado pelas pessoas, ou seja, estava totalmente deslocado naquele 

contexto. 

 Fui me aventurar a comprar água, pelo menos na loja que fui o vendedor parecia 

entender o que estava falando, mas eu não entendia nada do que ele dizia, apenas o valor de 

quanto custava a garrafa que tinha o sugestivo nome de Penacova (Fig. 66). Apesar do nome 

era a melhor opção que se apresentava naquele momento. 
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Fig. 66 – Garrafa de água Penacova 

 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 E o centro da cidade, possui as características que muitas outras áreas fora de Bissau 

apresentam: ruas sem calçamento, pavimentação ou mesmo qualquer tipo de sinalização (Fig. 

67). 

 

 
Fig. 67 – Rua do centro de Bafatá, ao fundo a farmácia da cidade 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Existia um outro motivo para ir até o centro de Bafatá, lógico com toda rapidez e cuidado 

necessário para tirar a foto sem ninguém ver. Fui conhecer, mesmo que à distância, o 

consultório médico da cidade, famoso em toda a Guiné-Bissau, pertencente ao Doutor Sow 

(Fig. 68). Não se sabe ao certo quantos anos ou de onde ele veio, segundo Jaimantino já tinha 

comentado, todo o consultório médico que tenha tradicional em seu nome no país é conduzido 

por um curandeiro, neste caso proveniente da religião moru, que trata das pessoas utilizando a 

recursos provenientes de elementos da natureza (folhas, galhos , frutos entre outros). 

  Alguns vizinhos da casa onde estava hospedado em Bafata alegam que quando alguém 

entra nesses consultórios ou sai curado ou sai do mundo!? Outro importante lembrete ao 

interessado na consulta é que as mesmas só ocorrem durante a noite, pois os Irans da cura não 

gostam de luz! Segundo apurei com um adepto djambaku, alguns Irans utilizados pelos morus 

estão ligados ao “obscuro e não gostam de serem vistos” foi o que ele se limitou a informar.  

 

 
Fig. 68 – Consultório médico tradicional do Doutor Sow em Bafatá 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Diversas são as lendas, contadas pelas pessoas que conheci em Bafata sobre o Doutor 

Sow, que teria realizado partos tirando os bebês das mães pela boca delas, que ele leva a alma 

das pessoas para os seres das trevas, que ele alimenta os Irans com os corpos dos pacientes entre 

outras. O outro fato é que ele não sai de casa durante o dia, apenas à noite, raramente, segundo 

relatos de pessoas que moram próximas ao consultório. Só que além de tudo isso, o Doutor já 

teve relação com a presença missionária da Kairós no país. Ele foi um dos primeiros curandeiros 
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que teve contato com um missionário, mais especificamente o João Araújo, para resolver um 

caso de doença que ele não conseguiu descobrir a curar, desse acontecimento o “padre branco 

evangélico”, João começou a ficar conhecido na região. Esse fato contribuiu para que 

ocorressem conversas com os líderes das tabancas ao entorno de Bafatá sobre a possibilidade 

de os missionários atuarem nas respectivas áreas, ou seja, de alguma maneira o Doutor Sow foi 

importante para que os missionários ligados a Missão Kairós se tornassem conhecidos em 

Bafatá. 

 Um dia após essa aventura, Emerson me chamou e falou que iríamos passar duas noites 

no lugar onde os evangélicos consideram o marco inicial da presença missionária na região. 

Um lugar de adoração a Deus e que os milagres acontecem, segundo ele, a Tabanca de 

Tubunhantan. No dia seguinte a conversa, pegamos nossas bagagens, compramos um 

engradado de água, com doze garrafas e trinta minutos depois, saímos da estrada e entramos 

em um caminho de terra batida (Fig. 69). Nesse dia o marcador de temperatura do carro estava 

apresentando 38°C. 

 

 
Fig. 69 – Acesso a Tabanca de Tubunhantan 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 O Pastor Batista, que retornou ao Brasil em 2012, foi o primeiro missionário a chegar 

na região. Ele partiu para evangelizar as pessoas que estavam mais isoladas nas tabancas 

próximas à Bafatá, dentre elas a que teve melhor receptividade foi a tabanca de Tubunhantan, 

que atualmente possui uma população de aproximadamente 65 pessoas, onde 90% delas se 

consideram evangélicas. O primeiro culto, propriamente dito, da região de Bafatá foi realizado 
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nesta tabanca, sendo realizado exatamente embaixo de três arvores que davam sombra para os 

adeptos (Fig. 70). Um fato relacionado aos cultos e realizados em sob as árvores, de certa forma 

isso contribui na manutenção costumes dos guineenses, pois a prática religiosa realizada dessa 

maneira e um traço marcante, pois tanto os djambakus, os balobeiros, os morus (com menos 

frequência) e os protestantes realizam suas atividades próximas as arvores. Cada um por um 

motivo distinto, porém atrelados ao simbolismo que arvore possui para eles. Para os adeptos 

das religiões locais como lugar de oferendas, curas e realização de rituais específicos, já para 

os protestantes como lugar de oração e para servir de lembrança de onde foram realizados os 

primeiros cultos e como seria o lugar antes da construção da igreja, quando ocorre. 

 

 
Fig. 70 – Ao Fundo a Igreja de Tubunhantan construída posteriormente ao primeiro culto 

realizado na tabanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019.  

  

Esse culto foi representativo para os missionários e ali ocorreu a primeira escola 

dominical em uma tabanca. Esses acontecimentos contribuíram para que alguns cultos nas 

tabancas serem realizados ao entorno das árvores onde se iniciam o trabalho missionário de um 

dado lugar. E acompanhei um culto de apresentação de recém-nascidos (Fig. 71). 
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Fig. 71 – Culto de apresentação de recém-nascidos na Tabanca de Tubunhantan 
 Foto: Emerson Medeiros, 2019. 

 

 Os cultos realizados nessas condições têm como objetivo manter viva a memória da 

importância da origem humilde das missões, pois na fala de Jaimantino: “Não são necessárias 

grandes igrejas para que Deus opere na vida das pessoas, pois como está escrito na Bíblia, 

onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles51”. Com o passar 

dos anos ocorreu a construção da igreja (Fig. 72), que possui todo um simbolismo para os 

missionários pelo local que foi construída e por todas as dificuldades em torno da sua 

construção. Entre essas dificuldades: distância, falta de material para a construção e tanto os 

Pastores Batista e João Araújo durante o período da obra contraíram malária. Porém, eles 

conseguiram se recuperar da doença, fato que na visão dos evangélicos demonstraram que era 

a vontade de Deus que o projeto missionário tivesse êxito. 

 

 
51 Originalmente esse trecho citado por Jaimantino, encontra-se na Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e 

versículo 20.  
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Fig. 72 – Igreja Missionária na Tabanca de Tubunhantan 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 De todos os lugares que a Missão Kairós atua esse é o mais isolado e distante da capital 

Bissau. Os evangélicos da tabanca consideram que Deus usa poderosamente as pessoas quando 

ali o buscam, segundo os habitantes da tabanca. Diversas pessoas se dirigem à Tubunhantan 

para orar, realizar retiros e cultos, seguindo uma tendência onde o homem religioso busca um 

poder transcendente que o sagrado contém (ROSENDAHL, 2002, p.23).  

 Mas o que seria esse sagrado que tanto é buscado? Segundo Meslin (2014, p.53), 

apenas conhecemos o sagrado através do homem que o define. Essa colocação ficou evidente 

para mim quando ficava prestando atenção nas conversas, traduzidas por Jaimantino, onde os 

moradores que eram adeptos do protestantismo ficavam relatando que: “depois da oração...., 

depois do jejum Deus fez um milagre...., Deus agiu aqui misteriosamente....”. Esses 

testemunhos promoviam cada vez que proferidos essa ideia de manifestação de algo 

sobrenatural e que essas realizações seriam bênçãos advindas do sagrado. 

 Era comum a realização de orações durantes as noites e madrugadas na tabanca, pois 

segundo as pessoas que tive a oportunidade de conversar, era como se nas madrugadas as 

orações se elevassem com mais força para o Céu. Assim seria possível de maneira mais rápida 

a realização de milagres por parte de Deus. Assim ocorreria uma hierofania que se constitui no 

ato de manifestação do sagrado (ROSENDAHL, 2002, p.27). Essa experiência é encontrada na 

própria existência de ser-no-mundo que somos, pois se a ideia que algo sobrenatural e sagrado 

se manifesta é compartilhada, essa ocorre porque nós a difundimos. Até mesmo porque o 
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sagrado gera um significado para a pessoa que nele acredita. Observando aquelas pessoas, onde 

muitas delas tinham passado o dia inteiro trabalhando em plantações ou mesmo buscando 

alimentos para sua família, se dirigindo para prestarem o seu culto é no mínimo emocionante 

ver a devoção deles.  

 Quanto mais eu observava as pessoas chegando e se ajoelhando naquele chão de terra 

batida, sendo iluminados apenas pela luz refletida da Lua, que por sinal estava linda naquelas 

duas noites que passei em Tubunhantan, mais se tornava difícil explicar que sagrado é esse que 

as motiva. Complexidade esta já bem colocada por Rudolf Otto em sua obra O Sagrado (2007, 

p. 150) quando explica que o sagrado é uma categoria composta. Ela apresenta componentes 

racionais e irracionais ao entendimento humano. Verdade, como explicar que essa 

manifestação conduz a curas ou outros milagres relatados pelos adeptos. Seria uma questão 

relacionada a fé? 

 Antes de abordar se é essa a questão, não posso deixar de relatar um acontecimento. Nas 

duas noites que passei na tabanca, praticamente não dormi, porque fiquei curioso, após as 

conversas, em observar os evangélicos que se dirigiam até Tubunhantan para orar durante o 

período noite/madrugada. Diariamente a partir das 18:00 h mesmo sem a realização de cultos 

na igreja, várias pessoas em média de 25 a 30 pessoas chegavam caminhando vindas de trilhas 

entre a vegetação para realizarem orações. 

 Eles inicialmente se reuniam com os moradores da tabanca na frente da igreja e ali 

oravam e depois, cada pessoa, individualmente ou em grupo, ia para um determinado canto nos 

arredores e continuava suas orações, interrompidas por cânticos. Era possível ouvir as orações 

vindas de diferentes lugares.  

  A impressão que se tinha era que o lugar, tivesse se transformado, devido à presença 

daquelas pessoas que demonstravam uma enorme devoção em suas orações. Alguns que lá 

estavam fizeram questão de reforçar a ideia de que o poder de Deus se manifestava intensamente 

ali. Elas faziam com que a sua experiência com o sagrado, transforma-se aquele lugar, 

qualificando-o e fazendo com que se tornasse diferente dos demais lugares. Esse fato corrobora 

com as proposições de Eliade (2011, p. 26), que quando o sagrado se manifesta por uma 

hierofania qualquer, não só a rotura na homogeneidade do espaço, como também, revelação 

de uma realidade absoluta que se opõem à não realidade da imensa extensão existente. 

 Retornando a questão colocada anteriormente em relação à fé, segundo os evangélicos 

é ela a motivadora e que contribui para a ocorrência da manifestação do sagrado. Mas o que 

seria está? Segundo Tillich em “Filosofía de la Religión” (1973, p. 64), a fé, é a orientação em 
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direção ao incondicional52, pois, toda ação espiritual é uma ação significativa. Essa ação pode 

ser exteriorizada no lugar sagrado que, segundo Rosendahl (2010, p.19), não são somente uma 

série de dados acumulados, mas envolvem também experiências humanas. Essas experiências 

quando compartilhadas podem contribuir para a expansão de uma crença ou ideia religiosa. 

 Nos despedimos de todos, agradeci a hospitalidade e a paciência pelas perguntas que fiz 

e todos foram muito cordiais comigo. Emerson e Nívia acertaram um culto para o mês de maio 

para comemorar o aniversário da chegada da Missão na região e eu fiquei olhando do carro 

aquele grupo conversando (Fig. 73) e começava a me ver retornando para o Brasil, pois 

faltavam oito dias para embarque da volta. Mas, faltava refazer o circuito Bissau-Bissalanca-

Ponta Zé, lugares esses onde se iniciou a proclamação do protestantismo em Guiné-Bissau. 

 

 
Fig. 73 – Despedida da Tabanca de Tubunhantan. 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 No original: Fé a la orientación hacia lo incondicional. 
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8. VOLTANDO DAS TABANCAS: A experiência missionária em Bissau e Bissalanca 

 

 Depois de dezoito dias vivendo entras tabancas de Camabassai, Tubunhantan e a cidade 

de Bafatá, estamos retornando para Bissau. Na estrada no fim da tarde, ainda tentei pela última 

vez visitar a família de Tio, mas quando chegamos na sua casa, ela estava fechada e 

aparentemente não tinha ninguém. Vou confessar que esperava pela última vez revê-los, tinha 

comprado pães, biscoitos e algumas frutas para eles, infelizmente terá que ser em uma outra 

oportunidade.  

 Continuamos a nossa viagem de volta e ficava observando como era possível um “toca-

toca”, carregar tantas bagagens e pessoas (Fig. 74). Apesar da idade dos veículos, segundo 

Jaimantino, de 20 a 25 anos de uso aproximadamente, eles são bem resistentes. 

 

 
Fig. 74 – “Toca-toca” na estrada que liga Bafatá a Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Chegamos em Bissau às 19:00h, estávamos todos extremamente cansados da viagem, 

sinceramente não conseguia nem pensar em outra coisa a não ser dormir. Então, Emerson e 

Nívia foram para sua casa e eu e Jaimantino para a casa dele, onde Lenice nos esperava junto 

com Noemi. Nem acreditava que ia comer frango com batata, arroz e feijão, depois de todos 

esses dias, para mim era um banquete. 

 Após uma noite tranquila de sono era chegado o domingo, o último que passaria nesse 

campo em Guiné-Bissau e Jaimantino e Emerson decidiram que era hora de me levar para 
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conhecer o “point” da noite de Bissau, ir à Praça dos Heróis Nacional em frente ao Palácio 

Presidencial. Foi uma experiência agradável e interessante, conhecer o centro da cidade no 

período noturno e ainda me deparei com partidários pedindo votos pelas ruas53, fazendo uma 

verdadeira festa (Fig. 75). 

 
Fig. 75 – Partidários fazendo campanha política em Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Cada grupo buscava votos para o seu candidato pelas ruas. Interessante era ver as 

crianças brincando na praça livremente, era uma sensação de segurança confortadora. As ruas 

ao entorno eram tomadas pelos vendedores, com a sua diversificada gama de produtos, que 

variavam de produtos “piratas” a alimentos (Fig. 76). 

 
Fig. 76 – Comércio de rua ao entorno da Praça dos Heróis Nacionais, Bissau  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 
53 O período que estava no campo coincidiu com a campanha política para o cargo de Primeiro-ministro e deputado 

em Guiné-Bissau. 
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 De todos os lugares que passei por Guiné-Bissau, sem dúvida este é o mais iluminado e 

com melhor infraestrutura. Essa área é considerada de segurança nacional, devido à presença 

do Palácio Presidencial e de algumas embaixadas (Figs. 77 e 78). 

 

 
Fig. 77 – Palácio Presidencial – Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 
Fig. 78 – Monumento da Praça dos Heróis Nacional – Bissau  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Foi uma noite divertida, no final das contas Eu, Jaimantino, Lenice, Nívia, Emerson e 

as crianças, Noemi e Sara, comemos muita castanha de caju e cabra assada na brasa. Após isso, 

fomos todos embora, agora faltavam apenas 6 dias para terminar a minha viagem e regressar ao 

Brasil. Essa última semana foi dedicada aos lugares que de alguma forma passávamos todos os 

dias. Não poderia deixar Guiné-Bissau e terminar essa vivência sem relatar sobre o lugar de 

onde os missionários, vinculados à Missão Kairós, assim que chegaram ao país, iniciaram as 

suas atividades, me refiro a cidade de Bissau, especificamente no Bairro Militar e Haifa (Fig. 

79). e as áreas de Bissalanca e a Tabanca de Ponta Zé (Fig. 80). 

 

 

 
Fig. 79 - Igrejas da Missão Kairós, localizadas em Bissau 
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 
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Fig. 80 - Rota Bissau /Bissalanca / Tabanca de Ponta Zé  
Fonte: Google My Maps. (Elaborado por Nelson Cortes Pacheco Junior, 2020). 

 

A Igreja do Bairro Militar (Fig. 81), se mantém no lugar desde a sua construção em 

1997. Diferentemente das áreas rurais, apesar da manutenção de elementos culturais 

guineenses, como a utilização de atabaques. O culto em si, segue um ritual mais próximo do 

“padrão” de algumas igrejas históricas europeias e brasileiras, com as atividades bem 

divididas: orações, louvores, testemunhos e pregações. 

 

 
Fig. 81 – Igreja Missionaria do Bairro Militar 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 Quando cheguei e entrei na igreja, fiquei surpreso pelo tamanho e pela quantidade de 

membros que ela possui, em relação as demais que visitei no país (Fig. 82). Mais uma vez, lá 

fui eu dar uma saudação no púlpito com tradução simultânea de Jaimantino. 

 

Fig. 82 – Membros da Igreja Missionária no Bairro Militar – Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Nessa semana tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas que frequentam 

os cultos no Bairro Militar. Quase todas, de uma forma geral, apresentaram como motivos para 

se tornarem evangélicas: que Deus as livra de todo mal, que Deus é misericordioso para salvar 

uma alma, que Ele cura de doenças entre outros motivos. 

 A pessoa que abordei mais vezes no Bairro Militar foi o Pastor Zico Bolfemi, guineense 

que sucedeu a João Araújo como pastor da Igreja que é considerada a matriz da Missão Kairós 

em Guiné-Bissau. Ele queria se casar com Adália e ambos eram Baloberos. Só que existia um 

problema, ela não era a prometida dele e como ele não respeitou o que foi determinado pela sua 

família, acabou sendo expulso da tabanca onde morava54. Ele, para conseguir se casar, precisava 

ter como dote 5 porcos, uma situação difícil porque ele não tinha como comprar, pois era bem 

caro, o equivalente no Brasil a R$ 250,00 reais aproximadamente. Destaca-se que em Guiné-

Bissau apesar de não haver uma proibição oficial, na prática dificilmente ocorrem casamentos 

entre pessoas que professem religiões diferentes, pois tradicionalmente a religião do marido 

 
54 Ele morava na Tabanca de Intatelai, na região de Bafatá. 
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que determina a ser seguida pela família, considerando o fato que nas tabancas os casamentos 

já são prometidos entre as famílias essa questão e menos polêmica por exemplo que na capital 

Bissau, onde os mais jovens estão seguindo uma tendência de não seguir essa tradição. Apenas 

para complementar a questão, no caso de conversão nas tabancas pelo protestantismo se for 

jovem o mesmo se torna protestante porém para a mulher casada se tornar adepta o marido 

também deve se tornar, porém esse fato não proíbe que um dos dois ou ambos possam ir a 

algum culto. 

 Continuando a história do Zico, ele então, passou a trabalhar em todo tipo de atividade 

que podia para conseguir comprar os porcos. Resumindo a história, um dia trabalhando na 

reconstrução da Igreja do Bairro Militar em dezembro de 1999, ele decidiu em um culto que 

assistiu se tornar evangélico, devido a uma pregação que fazia referência a “Deus fazer o 

impossível se tornar possível”. Ele contou toda essa trajetória, rindo, se divertindo. Dias depois 

ele contou a história que queria se casar e a dificuldade para a sua realização. Depois que João 

ficou sabendo de toda a situação, ele conseguiu arrumar os 5 porcos. A noiva morava em Bafatá 

e Zico os levou, porém no meio do caminho dois porcos morreram e ele sem saber o que fazer, 

parou o carro na estrada e começou a realizar uma oração. Quando do matagal que beirava a 

estrada saíram 4 porquinhos, que ele rapidamente colocou dentro do carro e levou para o seu 

destino. Conversando, Zico afirma que acredita que esse fato foi uma resposta de Deus a seu 

pedido. O que o impulsionou a se dedicar e se tornar um pastor.  

 Essa narrativa contribui para apresentar como uma pregação pode contribuir para que 

as pessoas possam aderir e disseminar uma dada ideia religiosa, no caso aqui o Evangelho 

cristão. E qual seria a melhor maneira de transmitir ao Outro? Ela possibilita ao missionário 

transmitir a ideia religiosa em questão, ouvir o Outro e buscar compreender as suas 

necessidades físicas, sociais e espirituais. Ressaltando que em muitos casos esse Outro pode 

nunca ter tido qualquer tipo de contato com a dada religião apresentada. A importância da 

linguagem falada, desse compartilhamento de experiências, reforça uma questão sempre 

colocada pelas pessoas que atuam no âmbito de uma dada missão: a importância da presença 

física no campo, fato que reforça essa relação de ser-com. 

 Esse estar-junto e esse compartilhar experiências são fundamentais para que ocorra o 

importante fenômeno para que seja bem-sucedida a atuação missionaria, a proclamação. 

Segundo Heidegger (2014), a partir da leitura das experiências do apóstolo Paulo, ela é central 

para que uma dada religião se dissemine. Então a pessoa como religiosa realiza um exercício 

diário de apresentar uma ideia ao Outro para que este possa conhecê-la e, consequentemente, 

se tornar um adepto, se assim o desejar. 
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 Pensando no relato do Zico sobre a pregação que o incentivou a se tornar evangélico é 

importante salientar que a proclamação, não ocorre de maneira aleatória. Seja ele previamente 

estruturado por quem vai transmiti-lo, ou seja, inspirado de forma sobrenatural. A temática, o 

conteúdo proclamado e como este pode ocorrer na nossa experiência de vida, também são 

fatores para que o fenômeno de proclamar seja bem-sucedido. Mediante aos relatos de 

Jaimantino, Zico e Emerson, apenas apresentar o evangelho não é suficiente para que uma 

pessoa venha a aderir ao protestantismo. Ela deve buscar ter um relacionamento com Deus para 

melhor entender com o que está lhe dando. Isso ocorre através da experiência fática da vida 

religiosa. 

 A experiência fática da vida, tem como uma característica, residir no conteúdo 

experienciado, que é onde ocorrem as mudanças na forma de viver (hábitos de se vestir, falar, 

se comportar entre outros). Tudo o que o ser humano experimenta carrega um caráter de 

significância, pois o conteúdo em si, já possui essa característica, como no âmbito religioso, 

onde, segundo Tillich (1973, p.25) toda ação espiritual é uma ação significativa, como por 

exemplo um ritual específico, uma oração com um dado propósito ou a ocorrência de um 

milagre. Essas ações que evocam o sagrado, como esclarece Otto (2007, p.151), eclodem do 

“fundo d’alma”, da mais profunda base da psique, sem dúvida. 

 Esse dinamismo do ser humano, contribui para que ele sempre seja um vir-a-ser, como 

bem aborda a religiosidade cristã na sua temporalidade, onde o ente que cada um é, em algum 

momento encontrará a “redenção salvadora”, que pode ser interpretada no contexto protestante, 

como sendo a “salvação eterna” ou a “vinda do Messias”. Ou seja, vive-se em uma eterna 

dependência em relação a Deus para se conseguir algo, pois este apenas é concedido através do 

fenômeno da graça, até mesmo porque o cristão deve ter a consciência que essa facticidade 

não pode ser alcançada por suas próprias forças, mas sim da que procede de Deus. 

(HEIDEGGER, 2014, p.109). 

 Essa experiência religiosa não é vivida apenas pelas pessoas que se convertem ao 

protestantismo, mas também, pelos missionários que se co-experiência a si mesmo através do 

Outro, principalmente com os que compartilham ou simpatizam com seus propósitos religiosos. 

Nesse processo o religioso experiencia seu ter-se-tornado que passa a estar convivendo com o 

Outro, a partir do momento que este passa a viver mediante os princípios religiosos transmitidos 

pelo religioso. Assim, seu ter-se-tornado passa a ser também um ter-se-tornado do religioso que 

proclamou a ideia religiosa. Heidegger (2014, p. 84), fazendo a leitura da Carta de Paulo aos 

Tessalonicenses esclarece que: 

 



138 

  

                                              O ter-se-tornado não é, pois, um acontecimento qualquer da vida, 

mas é co-experienciado continuamente de modo que seu ser no 

agora presente é seu ter-se-tornado. Seu ter-se-tornado é seu ser no 

agora presente. Podemos aprender isso de maneira mais precisa 

determinando melhor o ter-se-tornado. 

 

 É na ocorrência da proclamação que o Ser tem o seu ter-se-tornado relacionado com a 

experiência cristã fática. Passando a acompanhá-lo no decorrer da sua existência, exercendo 

influência na sua relação com os Outro, buscando fazer com que a proclamação se mantenha 

viva, não apenas visando à manutenção da sua fé como também buscar novos adeptos. Através 

da experiência fática da vida a religiosidade se mantém viva, no âmbito das vivências entre as 

pessoas. 

 Duas questões aqui são fundamentais, a primeira reside no fato que a proclamação deve 

ser mantida viva para que o adepto não venha a se enfraquecer e possa desistir de continuar 

sendo evangélico, no caso desse trabalho. Uma colocação interessante: a ideia religiosa deve 

acompanhar as ações do adepto, se possível, a todo tempo, por que a religião deve acompanhar 

todo o fazer da vida da pessoa (Heidegger, 2014, p.85), pois através do agir e das experiências 

compartilhadas pode ser concedida uma determinada graça. E mesmo atrair novas pessoas a se 

interessarem a se tornarem adeptas a esta dada religião. 

 Nas minhas andanças passei duas vezes na escola da Missão, localizada no bairro de 

Haifa em Bissau que curiosamente possui aproximadamente 70% do total de seus moradores 

sendo mulçumanos. Assim, seguindo a maneira adotada para se aproximar dos moradores 

utilizada em Bafatá, aqui a melhor alternativa foi através da escola. Ressalto que a escola nasceu 

em 2004 e atualmente possui 420 alunos. O mais curioso é que 85%, são provenientes de 

famílias muçulmanas. Como em Bafatá, a educação não é apenas utilizada como obra social, 

mas também, como uma maneira de se “chegar” junto ao não adepto. A diretora da escola, a 

missionária mexicana Nierika Gonzales Espinoza, explica que, mesmo sendo laica, seguimos 

um princípio cristão e mesmo assim, os pais mulçumanos não tiram seus filhos acreditando no 

nosso trabalho. 

 A escola Missionária Kairós em Hafia, abrange do 1° ao 8° ano de ensino (Figs. 83 e 

84), onde 14 professores se reversão dando aulas de Língua Portuguesa, Francês, Matemática, 

Ciências Naturais e Ciências Humanas. Uma iniciativa da escola é a disciplina relacionada à 

Língua Crioula, falada em Guiné-Bissau, pois apesar de ser a mais utilizada pelos guineenses é 

a que menos se tem conhecimento, principalmente em relação a sua gramática. Segundo 

Nierika: apesar da escola seguir os princípios do cristianismo em momento algum se busca 
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evangelizar no ambiente escolar, pois todos ali respeitam a opção religiosa de cada um. Existe 

o convite sim para que se visite a igreja, porém no portão aos pais, não em sala de aula ou no 

partiu interno da unidade. Assim é a orientação seguida pelos protestantes que atuam em Haifa. 

 
Fig. 83 – Com as crianças do 1°ano de ensino da escola Kairós em Haifa/Bissau 
 Foto: Jaimantino Sá, 2019. 

 

 

 

 
Fig. 84 – Alunos do 8° ano de ensino na escola Kairós em Hafia/Bissau 

Foto: Jaimantino Sá, 2019. 

 

 É um bonito trabalho esse realizado em Haifa, porém a escola necessita de recursos para 

manter a infraestrutura, pagamento de professores, materiais para as crianças e outros gastos 
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básicos que uma escola necessita. Mesmo com as ofertas recebidas de algumas igrejas no Brasil 

e México se tem a necessidade de se angariar mais recursos e existe uma forte resistência por 

parte dos missionários em cobrar mensalidades. Isso durou até que os próprios pais se reuniram 

com Nierika e Emerson. Eles decidiram que a partir de março de 2019, os que tivessem 

condições passariam a pagar mensalmente um valor para manter a escola.  

 Apenas para situar o bairro, Haifa, (Figs. 85 e 86) é bastante precário em infraestrutura 

sanitária, as ruas sem nenhum tipo de calçamento, sem distribuição de água potável. Diversas 

crianças já morreram apresentando estado de inanição, fato que incentivou aos responsáveis da 

escola a implantar almoço na mesma e a cada mês distribuir 10 sacos de leite para que os alunos 

levassem para casa. Como cita Nierika: Sei que é muito pouco, apenas 10 sacos de leite por 

mês, mas estamos tentando melhorar isso, acreditamos em Deus que Ele nos dará condições 

de melhorar isso. 

 

 
Fig. 85 – Rua de acesso à escola Kairós em Hafia/Bissau 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior. 2019. 
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Fig. 86 – Principal rua de Haifa, sem qualquer tipo de infraestrutura 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

  

Muito próximo a escola, nasceu uma pequena igreja da Missão Kairós (Fig. 87) que se 

localiza em uma casa que estava abandonada e foi comprada por Vicente Fandago para se tornar 

um ponto de pregação. Criada para atender a demanda crescente de pessoas que se tornaram 

protestantes. Segundo Vicente55, guineense e responsável pela igreja: a escola em Hafia 

contribuiu para que tenha surgido aqui esse ponto de pregação. Assim a palavra de Deus 

consegue se espalhar por toda essa área. 

 

 
55 Vicente é um curioso caso de conversão do moru para o protestantismo. Ele é de uma família tradicional do país, 

fazia parte do Ministério de infraestrutura. Ele alegava que tinha uma doença que não o deixava dormir e estava 

perdendo muito peso. Segundo ele uma bruxaria feita por adversários políticos, então ele procurou o Dr. Sow, que 

falou que não poderia desfazer uma bruxaria feita daquela forma. Então ele foi para Portugal, França e Itália, 

buscar um especialista porque não conseguiram resolver seu problema. Segundo o próprio, o Dr. Sow no seu 

regresso, aconselhou que procurasse o Pastor João Araujo. Vicente, relatou que, desde que recebeu essa oração a 

uns 8 anos atrás, ele voltou a dormir normalmente e não mais perdeu peso. Isso o incentivou a se tornar protestante. 
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Fig. 87 – Igreja Missionária em Haifa/Bissau 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Tanto em Haifa como no Bairro Militar é significativa a consideração que as pessoas 

que lá residem possuem pela presença dos missionários. Apesar de conviver nesse curto período 

em Guiné-Bissau, tive a oportunidade de observar que os guineenses sendo protestante ou não, 

sempre lembram da solidariedade dos missionários durante o período do conflito da Guerra 

Civil e principalmente do retorno do missionário Pastor João Araújo para reconstruir a igreja e 

buscar ajudar os que lá estavam.  

 Esses fatos demonstram a preocupação com o Outro, que surgiu não apenas do interesse 

em apresentar-lhes uma nova religião, mas de juntos constituírem laços que concedem sentido 

para construir um mundo, como ser-com que somos. Essa construção permite que o lugar venha 

a emergir desse compartilhamento de experiências sendo elas passadas ou não. A lembrança e 

a memória são elementos que intensificam a constituição de um dado lugar lhe concedendo 

sentido, como bem esclarece Marandola Jr (2012, p. 229), o tempo é vivido como memória, e 

por isso memória e identidade adensam o lugar. A memória é a experiência vivida que o 

significa. E como isso é importante, principalmente em lugares, onde muitas pessoas não têm 

acesso a leitura ou mesmo os fatos não são documentados, sendo apenas lembrados e difundidos 

pela troca de ensinamentos. 

 A Igreja Missionária em Bissalanca foi a quarta construída pela Missão Kairós em 

Guiné-Bissau (Fig. 88), em 2003. Atualmente é a igreja que possui o maior quantitativo de 

membros com aproximadamente 530 membros, sendo que 323 deste estão situados na faixa 
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etária de 4 a 20 anos. Esse predomínio de crianças e jovens demonstra o resultado da 

evangelização voltada para atrair pessoas mais jovens para o protestantismo como estratégia de 

crescimento dos adeptos visando o futuro. Eles são presença marcante nos cultos, 

principalmente aos domingos pela manhã (Fig. 89) 

 

 
Fig. 88 – Igreja Missionária em Bissalanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 
Fig. 89 – Culto matinal no domingo em Bissalanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 A maior parte das crianças encontrava-se fora da igreja nas classes da escola bíblica 

dominical. Como já tinha vivenciado na Tabanca de Tubunhantan, em Bissalanca, a presença 

missionária e suas atividades também nasceram debaixo das árvores da localidade56, que estão 

plantadas até hoje. Em todo início e fim das atividades, as crianças se concentram nesse lugar 

para fazerem orações (Fig. 90). 

 

 
Fig. 90 – Oração das crianças sob as árvores em Bissalanca 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Como nas tabancas, um dos intuitos das aulas e orações serem feitas nessas condições é 

que sempre seja lembrado pelas crianças e por todos os demais membros a origem do trabalho 

que levou até a construção da igreja. Esse ato se tornou simbólico não apenas para os 

guineenses, mas também para os missionários como uma alegoria de como do “nada” surgiu o 

templo construído. É como se esse lugar fosse uma casa para os protestantes, quando observo 

a maneira de como eles cuidam da mesma, através da limpeza, buscando manter a conservação 

e ensinado as crianças a valorizarem a Igreja Como cita o Pastor Lamine Seidi: a maioria de 

nós quando entramos no terreno da igreja, sentimos a proteção de Deus. 

 Essa afirmação vai ao encontro da citação de Zeny Rosendahl (2002, p.36), quando ela 

apresenta que a igreja não é apenas um lugar de reunião, mas um recinto protegido das 

influências dos meios profanos. O religioso através da sua vivência tem a capacidade de 

transformar um dado lugar em sagrado, sendo que este apenas é captado e experienciado no 

nível de existência do nosso modo de ser. Considerando a questão dos lugares significativos 

para a atuação missionária em Guiné-Bissau ainda falta citar mais um. 

 
56 Lembrando que o primeiro culto em Bissalanca foi realizado por João Araújo no início do ano 2000, em umas 

das viagens do mesmo para Bafatá. Os cultos aconteciam duas vezes por mês debaixo das arvores do terreno onde 

atualmente se encontra a igreja. 
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 Esse lugar que faltava e a Tabanca de Ponta Zé, que possui uma importância 

significativa para a Missão Kairós. Lá está sediada a primeira escola implantada em Guiné-

Bissau, construída no final do ano de 1999, assim que o missionário João Araújo retornou do 

Senegal, pós-Guerra Civil. Para se chegar, como quase todas as áreas fora de Bissau, 

adentramos um caminho de terra batida (Fig. 91). 

 

 
Fig. 91 – Caminho para a Tabanca de Ponta Zé 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 Após uns cinco minutos chegamos na localidade, onde encontra-se uma igreja (Fig. 92). 

Nos últimos anos, ocorreu um crescimento quantitativo considerável de moradores que 

passaram a frequentar os cultos, apesar do predomínio na tabanca ainda serem baloberos, porém 

como nas demais áreas que visitei no país, convivem se respeitando ou no mínimo se tolerando. 
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Fig. 92 – Igreja Missionária na Tabanca de Ponta Zé 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 A escola em Ponta Zé é a maior que a Missão possui do país em relação ao espaço físico, 

possui um campo de terra batida e dois prédios que somados possuem dez salas de aula (Fig. 

93 e 94). É muito utilizada para a realização de retiros espirituais e como local onde o Pastor 

Sergio Feitosa, está iniciando o trabalho de perfuração de poços para captação de água limpa 

para o consumo57.  

 

 
Fig. 93 – Campo de terra batida para atividades físicas na escola Kairós em Ponta Zé 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019 

 
57 Principalmente nas áreas do interior o costume de realizar enterros de pessoas nos quintais das casas, 

contribuíram para contaminação da água presente no subsolo, assim busca-se a perfuração de poços mais 

profundos, onde se encontre água sem contaminação. 
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Fig. 94 – Imagem parcial das salas de aula em Ponta Zé 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Os índices de mortalidade infantil nessa tabanca são extremamente elevados. Como em 

outras áreas, a falta de qualquer tipo de saneamento básico contribui para as mortes, falta água 

potável, energia elétrica e mesmo alimentos. Boa parte das crianças alimentam-se apenas na 

escola, que se tornou uma espécie de porto seguro onde muitos conseguem alimentos, remédios 

entre outros objetos para suas necessidades básicas. Campanhas simples realizadas pela escola 

como o hábito de se lavar as mãos antes das refeições (Fig. 95), buscam pelo menos que os 

alunos sejam multiplicadores de boas práticas de higiene entre os demais moradores. 

 

 
Fig. 95 – Campanha incentivando o hábito de lavar as mãos na escola em Ponta Zé 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019 
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 Apesar da escola ser a maior da Missão em Guiné-Bissau, ela é totalmente financiada 

por doações e ofertas dadas aos missionários para a sua manutenção. Uma vez a cada dois anos, 

o Pastor João Araújo, leva voluntários, principalmente da área médica para ficarem no país 

durante 14 dias e os leva para as tabancas, principalmente Ponta Zé, para realizarem 

atendimentos à população. Após a última das três vezes que fui nessa área, faltavam apenas 

dois dias para regressar ao Brasil. 
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PARA NÃO CONCLUIR: Até breve Guiné-Bissau, estou voltando para o Rio de Janeiro 

 

 

 Depois de tantos dias me dei conta que já era 30 de março de 2019. Um sábado com 

muito calor e um belo Sol, era a minha penúltima manhã em Guiné-Bissau. Já começava a 

arrumar a minha mala e estava pensando nas 20 horas de viagem que me aguardavam de Bissau 

até o Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Sinceramente nesse momento não sabia mais o 

que fazer no campo. Todos os lugares de atuação da Missão tinham sido visitados e boa parte 

dos restaurantes sendo estes salubres ou não também. O que esperar nesses momentos de 

despedida? 

 Foi quando Jaimantino e Lenice me propuseram que nesses últimos dois dias eles que 

fariam o nosso roteiro diário. Topei a ideia. Pela manhã fomos a uma feira de produtos 

artesanais no centro de Bissau, famosa na região. Esses produtos eram feitos por guineenses, 

senegaleses, congolenses e pessoas de outras nacionalidades, provenientes do continente 

africano (Figs. 96 e 97). 

 

 
Fig. 96 – Venda de produtos artesanais típicos no centro de Bissau  

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019 
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Fig. 97 – Noemi observa o principal instrumento tradicional de percussão utilizado no 

país, o atabaque 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 Depois retornamos para casa e no fim da tarde partimos em direção à Tabanca de Ponta 

Zé, onde um retiro espiritual para os jovens estava se iniciando na escola Kairós. Quando 

chegamos havia uma confusão em frente à escola, logo descemos do carro e descobrimos o 

motivo. Eram membros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)58, que estavam com um 

toca-toca, tentando persuadir as pessoas daquele lugar, que eles deveriam ir para a igreja deles 

e que os protestantes vinculados a Kairós eram enviados para realizarem bruxaria, pois 

mantinham convívio com os demais habitantes que eram baloberos. E, por que a confusão?  

Pois, tanto os moradores protestantes não aceitavam as denúncias contra os missionários 

e alegaram que estes ajudavam a tabanca e os baloberos justificavam que ali ficavam que eles 

autorizassem  e que pessoas da igreja citada anteriormente já tinham ido lá retirar o “alimento” 

deles e “falar mal dos Irans”. Ao final desse impasse, o líder da tabanca que é balobero decidiu 

proibir qualquer atividade relacionada a IURD naquele lugar. Considero que esse 

acontecimento deixou exposta uma das faces da experiência religiosa em Guiné-Bissau: a 

existência de uma tensa disputa entre missionários protestantes (pentecostais) e missionários 

neopentecostais. Essa questão suscita uma reflexão sobre o próprio modo de ser do missionário 

evangélico, pois, se o intuito dele é levar o evangelho cristão ao Outro que não conhece, o que 

 
58 Igreja neopentecostal proveniente do Brasil e que tem como um dos seus princípios a Doutrina da Prosperidade 

que não e aceita pelos guineenses.  
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de fato motiva estes a disputarem adeptos para suas respectivas denominações? Para tal 

resposta, acredito que necessito expandir mais a pesquisa para um melhor esclarecimento. 

 Depois do ocorrido e retornada à situação de aparente tranquilidade, os jovens 

começaram a chegar, eles possuíam em sua maioria entre 15 a 25 anos de idade, 

aproximadamente 100 deles que estavam chegando para o evento que durou três dias. Eles 

vinham de outras tabancas e mesmo de Bissau, chegavam a pé, de “toca-toca” e bicicletas. E 

ficamos lá durante o restante do dia ajudando na organização dos espaços onde eles iriam 

dormir. À noite, todos se reuniram na igreja e muitos ficaram do lado de fora, pois ela não 

comportava todas as pessoas presentes. Esse culto foi ministrado pelos pastores Emerson, 

Jaimantino e Sérgio. (Fig. 98 e 99).  

 

 
Fig. 98 – Jovens no culto de abertura do retiro espiritual na Igreja Missionária em Ponta 

Zé 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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Fig. 99 – Culto de abertura do retiro espiritual em Ponta Zé. 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 Assim foi a minha penúltima noite no país, voltamos para Bissau e parece que, 

particularmente, essa noite passou muito rápida. Um fato engraçado aconteceu logo que saímos 

à rua, eu e Jaimantino fomos falar com o ancião do bairro, que sabia falar bem o português, pois 

é uma tradição de boas maneiras o visitante ir se despedir. Ele me perguntou: vai em paz, de 

onde você vem mesmo? E respondi: sou do Brasil e estou voltando para o Rio de Janeiro. A 

resposta foi: Cuidado lá é muito perigoso. Não tinha muito a falar, a única coisa que fiz com 

concordar com e rir. 

 Quando voltamos para casa, depois de passear pelo bairro, onde Jaimantino me mostrou 

os canteiros de obras para melhoria da infraestrutura sanitária do bairro, ele avisou que tinha 

uma surpresa para mim. Retornamos, almoçamos, fiz os últimos acertos na minha bagagem e 

por volta de umas 16 horas, junto com Lenice e Noemi, entramos no carro e saímos...ele tomou 

a estrada em direção à Tabanca de Sabor Balanta. O que me causou estranheza, pois nos 

domingos à noite, os cultos apenas ocorrem na igreja do Bairro Militar, de Haifa e Bissalanca. 

 Para minha surpresa, realmente estávamos indo para a Sabor Balanta e chegando, Lenice 

me falou que os membros da igreja e as crianças da tabanca queriam fazer um culto de despedida 

para mim.  

Sinceramente fiquei totalmente sem saber o que fazer mediante tamanha homenagem. 

As crianças da escola improvisada na igreja, algumas com uniforme escolar e os jovens fizeram 

cada um uma apresentação musical, com canções evangélicas em crioulo (Fig. 100 e 101). 
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Fig. 100 – Apresentação musical das crianças na Igreja de Tabanca de Sabor Balanta 
Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
 

 

 
Fig. 101 – Jovens apresentando musical em Sabor Balanta no culto de despedida 

Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 

 

 

 Então fui ao púlpito e fiquei tão emocionado, não sabia nem como proceder e acabei. 

Agradeci a todos pela homenagem e falei que se alguém ali merecia tamanho tributo esses 

seriam Deus e eles mesmos, que com boa vontade e coração me receberam e me trataram com 
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carinho por todos os dias que por lá passei. E que eles eram os verdadeiros responsáveis por 

fazer de Sabor Balanta e aquela igreja um lugar especial. 

 Independentemente de ser sagrada ou não, a tabanca é cheia de vida. Demonstrando que 

ali como tantos outros lugares são sempre constituídos pela presença, pois sem o mesmo não se 

tem a possibilidade da existência do lugar. Em uma primeira visão que adotei, esse ser-com, 

que a pesquisa se baseia, se daria pela relação do missionário com a população local. 

Inicialmente antes do campo, entendia o missionário, como um ente e o guineense como Outro, 

porém estando em Guiné-Bissau, observei que determinar um dos dois fixamente como o Outro, 

era errôneo não apenas no sentido que essa maneira de pensar estaria privilegiando o 

missionário em relação ao guineense. Como esse pensamento desvirtua a própria concepção do 

conceito de ser-no-mundo, proposto por Heidegger, pois o missionário, o guineense e o próprio 

lugar estão integrados na sua constituição. 

  Na verdade, apenas vivenciando o cotidiano, que me dei conta do equívoco que estava 

cometendo, pois é impossível se desvencilhar da vivência ocorrida no campo com eles, como 

se estivesse do alto de um pedestal a observar as ações deles. Essas experiências são 

fundamentais para a existência do mundo compartilhado, na constituição dos lugares que só 

existem devido a presença dos seres humanos que por sua vez compartilham sentimentos, 

sensações e modos de ser, como tive a oportunidade presenciar em Guiné-Bissau. 

 Nesses lugares pude experimentar diversas situações que nunca tinha imaginado, como 

na tabanca de Camabassai com o cercado que protege as crianças dos espíritos ruins e como ela 

é feita de cor mais clara para que a noite seja observada por eles para que não se aproximem59. 

Essa situação reforça a colocação de Oliveira (2012, p.15) que as dimensões significativas do 

lugar, que na realidade é o sentido que se atribui a este ou àquele [o meu, o seu ou o nosso 

lugar], são pensados em termos geográficos a partir da experiência, do habitar, do falar e dos 

ritmos e transformações.  

Outra questão importante, particularmente para mim, foi a forma as pessoas se 

relacionavam. Deixando claro que fui muito bem tratado por onde tive a oportunidade de passar, 

mesmo que não tenha sido por um período longo, a vivência em todos os lugares me marcou. 

Todas as conversas, o carinho das crianças, o repartir das refeições, à presença nos cultos. Essa 

proximidade contribui para que os lugares que pontuava nas anotações que seriam visitados, 

deixassem de ser apenas apontamentos para se tornarem “lugares reais” com vida. Contexto 

 
59 Segundo os djambakus que residem em Camabassai, os espíritos ruins têm medo da claridade do Iran protetor, 

chamados por eles de Inarê. 
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este que Tuan (2013, p.173) esclarece de maneira brilhante ao afirmar que os acontecimentos 

simples podem com o tempo, transformarem-se em um sentimento profundo pelo lugar.  

 Com isso, se torna menos complicado uma reflexão, onde buscava entender: Por que os 

missionários que estão em Guiné-Bissau sentem dificuldade em deixar o país? Não posso 

desconsiderar que um importante motivo é a própria missão como religiosos que se propõem a 

serem mensageiros dos ensinamentos do protestantismo, como bem lembram o Pastor Emerson, 

Nívia e Lenice. Porém o dia-a-dia, apresentou que existem também outras motivações para a 

permanecia dos missionários, principalmente as relações de afetividade que nascem do 

convívio como seres-no-mundo. 

Tal contexto conduz à constituição de um lugar que como aborda Marandola Jr (2016), 

é na proximidade, onde nos reconhecemos e a partir do qual significamos toda nossa 

experiência, como seres-no-mundo, mas, de forma situada, como seres-em-situação. A partir 

desse entendimento, torna-se contraditório imaginar a existência da prática missionária, sem a 

presença do religioso vivendo junto-com as demais pessoas. Isso me faz refletir que mesmo 

com toda a tecnologia de comunicação existente atualmente, está não consegue suprir esse um-

ao-lado-do-outro, até mesmo porque diversas áreas no mundo não são contempladas pelas 

“poderosas” redes sociais. Nesses lugares é a fala, o aperto de mão, o dividir o alimento entre 

tantos outros gestos que possuem a força para estreitar, ou não, as relações entre as pessoas.   

 Como relata Jaimantino em diversas situações antes de tudo deve se pensar em amparar 

as pessoas, ajudá-las e porque não ser ajudado e amparado também”. Diferentemente de 

outras localidades existentes, onde atualmente o preconceito, a intolerância religiosa e a “não 

compreensão em relação ao Outro” imperam. Em Guiné-Bissau, essas tensões também existem, 

porém são tratadas aparentemente de maneira mais velada e mesmo respeitosa. Na minha 

opinião, a simplicidade, o respeito e o sincretismo religioso de uma parcela considerável de 

guineenses, contribuem para uma maior tolerância entre as pessoas, professem elas a religião 

que desejem. Esse contexto motivou os missionários a buscarem manter, a medida do possível, 

os costumes e a respeitarem o amor  que o guineense apresenta em relação ao seu lugar, a sua 

terra, encontrando maneiras de valorizá-la e utilizando-a no protestantismo, como fica notório 

nas orações ao ar livre nas tabancas e nos cultos sob as árvores.  

Isso é o que Tuan (1976), denominou de geopiedade, que ocorre mediante esse 

relacionamento entre os homens, Deus e a natureza. Esse apego ao lugar é um sentimento 

geopiedoso. Talvez isso explique em parte a motivação que conduz um protestante, 

normalmente oriundo de outro país a adentrar áreas de difícil acesso, se envolver em situações 

de perigo em nome de um princípio religioso. Marandola Jr (2012, p.228), cita que é pelo lugar 
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que nos identificamos, ou nos lembramos, constituindo assim a base de nossa existência no 

mundo. Sem dúvidas, essa reunião, esse estar-junto, buscando compartilhar experiências, 

lembranças, costumes contribui para que o lugar ganhe uma importância para os que nele 

habitam.  

Mas essa constituição não é algo fácil, ainda mais quando a religião faz parte do 

compartilhamento de experiências entre as pessoas. Um lugar não se torna sagrado do dia para 

noite, Rosendahl (2010, p.206), esclarece que a construção do lugar sagrado envolve um longo 

período de tempo, esforço e cooperação da comunidade religiosa. Não é à toa que nesses mais 

de 20 anos da presença da Missão Kairós em Guiné-Bissau ainda não se tenha ido para o norte 

do país. A atuação do sagrado no lugar fica vívida na nossa experiência com ele quando 

podemos senti-lo com felicidade e serenidade (TUAN, 1978). 

Nesses dias, junto com as demais pessoas, não apenas em Sabor Balanta, como nas 

demais tabancas, vivenciei essa felicidade, principalmente nesse último culto. Ao término me 

despedi de todos e voltamos para Bissau e a cada metro que ia me distanciando da tabanca, 

“batia” um sentimento de saudade. Quando estava preocupado que não tinha me despedido das 

outras pessoas que tanto me ajudaram no campo, eis que Jaimantino para o carro na pequena 

loja de Abimeke Samane, senegalês, responsável por fazer a cabra assada que diversas vezes 

tive o prazer de comer em Bissau (Fig. 102). 

 

 
Fig. 102 – Abimeke e Menipo, vendedores de cabra assada em Bissau 
 Foto: Nelson Cortes Pacheco Junior, 2019. 
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 E como última surpresa estavam todos lá: Emerson, a pequena Sara, Nívia, Sérgio, 

Nierika e juntos conversarmos e nos despedimos lá pelas 0:00 horas de Bissau. Voltamos para 

casa e me despedi de Lenice e de Noemi que tanto fizeram por mim, pelo carinho, pelo cuidado 

e pela ajuda para onde ir e com quem falar para que a pesquisa tivesse êxito. Finalmente, eu e 

Jaimantino chegamos no Aeroporto às 1:30h e meu embarque rumo à Casablanca no Marrocos, 

onde foi a escala, estava marcado para às 3:50h.  

Como todos os dias ele insistiu em ficar ali comigo até que eu entrasse no avião. Foi 

difícil me despedir de uma pessoa tão querida que já insistia em saber como seria no Brasil a 

apresentação desse trabalho. O avião chegou e embarquei. Entendi claramente que se eu fui 

para pesquisar e obter conclusões sobre os missionários em Guiné-Bissau, eu aprendi que não 

tem como obter as mesmas, a vida é muito dinâmica para falarmos que temos a conclusão sobre 

um dado assunto.  

Quando da qualificação, fui indagado pelo amigo professor Dr. Pedro Paulo Pinto Maia 

Filho: Quem era o Nelson na pesquisa? O observador? O viajante? O religioso? O 

pesquisador? Depois dessa releitura do que vivi, a minha resposta é: fui tudo isso ao mesmo 

tempo, observei mas também fui observado, fui o viajante curioso e às vezes temeroso por ir a 

lugares que nunca imaginei, fui o religioso quando pude, normalmente em casa, e fui o 

pesquisador, que muito mais aprendeu com pessoas que não possuem formação acadêmica, que 

não sabem ler, que as vezes nunca saíram de onde moram, mas que me fez sentir inserido em 

cada lugar que estive presente. Não posso negar que diversas concepções que possuía se 

alteraram profundamente, era como se tivesse sido “atropelado” por uma nova realidade que 

merece e precisa ser melhor revista, entendendo sempre que não existe ninguém superior, nem 

religião superior, nem lugares superiores na verdade  é essa soma de diferentes modo de ser que 

constituem uma das maiores belezas que o mundo possuí: a diversidade. 

A reflexão que HAESBAERT (2017, p.15) faz quando cita que fazer do espaço 

efetivamente um lugar é estabelecermo-nos e sentirmo-nos inteiramente nele, vivenciando-o 

plenamente como uma inserção de um “aqui” e “agora”. As pessoas por onde percorri me 

fizeram sentir isso, era como que depois de algumas horas eu conhecesse a todos nas tabancas 

a tempos. E uma coisa é certa e, falei isso para várias pessoas em Guiné-Bissau, diversas vezes, 

que eles tinham muito mais a ensinar do que aprender conosco.  

Voltei para o Rio de Janeiro, mas ainda há muito o que se estudar e aprender sobre a 

vivência dos missionários protestantes em Guiné-Bissau, ainda a muito o que se vivenciar e 

estudar no país, pois ainda ficaram muitas perguntas, um exemplo: Como são o 
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compartilhamento das experiências religiosas no norte do país? Essa pergunta é apenas um 

exemplo para reafirmar que o trabalho não está concluído, sendo assim, até breve! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor visualização das áreas de atuação da Missão 

Kairós visitadas durante a pesquisa, acesse pelo seu 

smartphone um mapa com as imagens de cada lugar através do 

QR Code ao lado ou pelo link: Áreas de atuação da Missão Kairós 

2020 .  

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ah2r-6VMylNKoxuuM4oASyBbD0YrqdhU&ll=12.068530292222673%2C-15.142399949999994&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ah2r-6VMylNKoxuuM4oASyBbD0YrqdhU&ll=12.068530292222673%2C-15.142399949999994&z=9
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