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Conhecendo o Continente AfricanoConhecendo o Continente Africano
parte Iparte I

O Continente Africano por sua vez é muito conhecido por sua vasta variedade de cultura,
costumes e religião. Mas o que marca muito na mente de muitos quando é falado da África 

é a pobreza extrema de muitos países que fazem parte do continente africano. 

Mas hoje, aqui no EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ NOSSA VOZ, trouxemos uma matéria
riquíssima, onde mostrará um olhar bem diferente, com uma perspectiva de esperança e fé.

Com muitas curiosidades que você não sabia, experiências reais de missionários que foram a
África e muito mais.  

Acompanhe agora essa matéria: 

TERRA PROSPERA
 
 

A África ao contrário do que muitos pensam,
é rica em terra, cultivos e minérios. Além de
uma vasta e ampla terra de qualidade.  
A economia africana consiste na agricultura e
nos recursos dos povos de lá,  seu principal
bloco econômico é o SADC (comunidade para
desenvolvimento da África austral). 
O PIB (produto interno bruto)  total da África
é de apenas 1%. 
A África tem como atividade econômica
também o extrativismo mineral como o
cobre. 
A moeda usada na África se chama Rand, 1
Rand equivale a 0,32 centavos aqui no Brasil,
pra vermos como a moeda lá é desvalorizada,
pra termos uma ideia o salário mínimo na
África é de 2474 Rand o que equivale a 786,42
centavos aqui no Brasil. Esse é o salário
daqueles que puderam frequentar uma escola
aprender o português e conseguir um
trabalho,  quanto que outros vão
sobrevivendo como dá. A África também
dispõe de uma terra fértil. 
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O continente africano é formado por 61
países, distribuídos em cinco regiões (África
Setentrional, África Meridional, África
Central, África Ocidental e África Oriental).
Além dos países, o continente também
abrange territórios não reconhecidos, como a
Somalilândia e a República Árabe Saharaui
Democrática. Os povos que habitam esses
países hoje ultrapassam a marca de um bilhão
de habitantes, distribuídos em uma área de
aproximadamente 30 milhões de km2. 

População 1.225.080.510 habitantes
36,4 hab/km2
Idioma
Na África são faladas mais de mil línguas
africanas, além de idiomas como o Árabe,
Inglês, Francês, Português, Espanhol,
Africanêr, entre outros.

As cores da bandeira tem cada uma seu
significado.   O vermelho significa o sangue
do povo, o azul representa o céu, as cores
preto e branco significam as raças negra e
branca, o verde representa as florestas e o
amarelo é ouro.

O que significa as 
cores da bandeira

Uma Matéria Jornalística de Gabriela Machado
Pesquisadores Rosario Regiane, Ev. Katia Cristina e Talita Andrade
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De fato a fome e a extrema pobreza neste
continente em muitos de seus países é real. 
A África apesar de exportar grandes
quantidades de produtos agrícolas, não
consegue sustentar a própria população,  ela
possui um número bastante elevado de
pessoas subnutridas principalmente crianças,
é bem dolorosa ver crianças tão pequenas
passando por tal situação.  
Infelizmente as estimativas são bem ruins ,
segundo o Instituto Internacional de pesquisa
em política e alimentação,  o número de
subnutridos, cresce 18% até o final de  2020.
Mas, a cultura imposta sobre o povo dificulta
a visão de uma visa plena e bem sucedida.   

Dos mais de 55 milhões de sul-africanos, 8%
são brancos. Eles são Afrikaners,
descendentes de holandeses, alemães,
franceses e britânicos que migraram para o
país a partir do século XVII. São conhecidos
por desfrutar de um conforto financeiro
adquirido no colonialismo e reforçado no
regime segregacionista. Dentro dessa
minoria existe outra minoria, equivalente a
menos de 1%, que vive na extrema pobreza. 
É um grupo de aproximadamente 40 mil
brancos com pouca qualificação profissional
e que, por estarem num país com um índice
de desemprego na faixa de 26%, não
conseguem trabalho.

Uma das causas da fome está ligada à forma
de ocupação do território e a extrema
dependência econômica externa, herdada do
período do colonialismo. Isso é agravado
ainda mais com o acelerado crescimento
populacional. 
Estima-se que a cada 5 segundos morre uma
criança de fome na africa, isso significa que
morrem 300 a cada minuto. Enquanto alguns
pensam em tirar a vida, eles lutam pra
sobreviver. 

Porém,  o que se pode notar é a força e garra e
a alegria contagiante do povo Africano. 
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SIM A FOME E 
MISÉRIA EXISTEM 

De certo modo quando falamos populão
africana, logo pensamos em aldeias. O que de
fato não deixa de ser a realidade. Mas a fama
de continente atrasado permite, que muitas
pessoas achem que a população inteira habite
cabanas com paredes de terra e teto de palha.
A África, no entanto, tem moderníssimos
centros urbanos nos quais vive, na realidade,
a maior parte da população. As pessoas que
habitam tais cabanas geralmente vêm de
grupos tribais que conservam suas vilas no
mesmo estado há muitas décadas

O que também muitos se enganam, ao se
referir " a raça Africana".
Da mesma forma que houve miscigenação de
raças na América, devido às intensas
migrações de europeus, a África também
recebeu essas misturas. Na Namíbia, por
exemplo, há famílias africanas brancas
descendentes de franceses, holandeses e
portugueses. Mas não há apenas isso: o
continente também abriga grandes
comunidades de indianos, chineses e
malaios, de modo que não se pode falar em
“raça africana”.

CENTROS URBANOS
VS. ALDEIAS 
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Moçambique é uma Nação do sul da África cujo
longo litoral no Oceano Índico. Ex-colônia
portuguesa, Moçambique obteve sua independência
no dia 25 de junho de 1975. O português é o idioma
oficial do país, entretanto, somente 40% da
população utiliza essa língua. 

Moçambique é dotado de ricos e extensos recursos
naturais. A economia do país é baseada
principalmente na agricultura, mas o sector
industrial, principalmente na fabricação de
alimentos, bebidas, produtos químicos, alumínio e
petróleo, está crescendo. O sector de turismo do
país também está em crescimento. A África do Sul é
o principal parceiro comercial de Moçambique e a
principal fonte de investimento direto estrangeiro.
Portugal, Brasil, Espanha e Bélgica também estão
entre os mais importantes parceiros económicos do
país. Desde 2001, a taxa média de crescimento
económico anual do PIB moçambicano tem sido
uma das mais altas do mundo. No entanto, as taxas
de PIB per capita, índice de desenvolvimento
humano (IDH), desigualdade de renda e expectativa
de vida de Moçambique ainda estão entre as piores
do planeta,[5] enquanto a Organização das Nações
Unidas (ONU) considera Moçambique um dos países
menos desenvolvidos do mundo. 

O Ministério Avivamento para as Nações chegou em Moçambique, precisamente em
Chimoio e em Beira.  
Chimoio é a capital da província moçambicana de Manica. De acordo com o censo de
2007 a cidade de Chimoio tem uma população de 238.976 habitantes, numa área de 174
km².  
A Beira é uma cidade de Moçambique, capital da província de Sofala. A Beira é hoje a
quarta maior cidade de Moçambique, após a Matola, Maputo e Nampula, contando com
uma população de 533 825 habitantes de acordo com o Censo de 2017. 
Através dos depoimentos dados pelos missionários, vamos aqui juntos, descobrir um
pouco mais desse povo maravilhoso.  
Evangelista Jailton nos contou muitas experiências obtidas na viagem feita para
Moçambique, e com muita alegria e gratidão nos contou como foi essa missão: 

Evangelista Jailton não poupou palavras para expressar a forma da fé e alegria dos irmãos ao
recebe-los naquela Nação. Ele nos contou que todos, entre crianças, ,mulheres, homens, 

jovens e senhores estavam muito alegres e contentes.  

“Os irmãos ali muito alegres com nossa chegada, compartilhando a fé no nosso Senhor Jesus
Cristo, experiências tremendas, motivo de muita alegria está ali junto com eles,

compartilhando do corpo de Cristo. Alegria junto com amor, o amor que eles têm pela obra de
Deus, o amor pelas coisas de Deus, você vê eles ali cantando, dançando, comemorando,

festejando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não adoram por alguma benção,
cura ou algo do tipo, mas simplesmente por amor, porque eles já sabem que tudo isso o Senhor

tem pra nós, então você chega lá quando abre um culto, tem horário pra abrir um culto, mas
não tem horário pra terminar.”  

Mas daí que entra um novo olhar, uma nova visão, uma
nova perspectiva para um povo tão sofrido, mas de
alegria contagiante, de fé pura e inabalável.  
O Ministério Avivamento para as Nações envia
missionários para muitos lugares, e Moçambique é
uma das Nações onde guerreiros do Avivamento tem
pisado e feito a diferença.  Entre testemunhos,
experiencias, fatos reais, os Missionários e
Evangelistas Leônidas e Jailton nos contaram na
entrevista dada  para a nossa equipe do JOAN.  

“Falar do povo Moçambicano é
motivo de muita alegria, é
gratificante falar do povo de Chimoio.
Em primeiro lugar a alegria deles
quando chega um missionário, é
muito tremendo. Deus nos escolheu
pra que estivéssemos ali naquele
local” 

Jornal Online

AVIVA NEWS

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

MOÇAMBIQUE 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


“Nós ficamos impactados com eles. Começam a
dançar, começam festejar. E quando a poeira

sobe do chão batido?  eles não estão
preocupados com sujar roupa, não estão

preocupados que vai sujar o chinelo. Não estão
preocupados em ir pra casa. Eles não pensam: -

quando chegar em casa vou ter que lavar uma
roupa, quando chegar em casa vou ter que fazer

um alimento. Não, momento de culto ali é
momento de cultuar. Então esse é o amor que eu

vi ali pela obra de Deus na vida da Sandra, do
pastor Alfredo, e dos obreiros e de todos aqueles

que nós convidávamos pra estar na igreja
naquele momento.  

Eu lembro que teve um culto que começou meio
dia, onde nós servimos um alimento para aquele
povo, para as crianças. Onde teve ali um frango,

um peixe com arroz, naquele local onde foi
servido aquele alimento. Inclusive saiu até nas

redes sociais, na página da igreja e muitas
pessoas compartilharam desse momento que

tivemos ali na África, o culto tinha começado as
12:00 e ás 18:00 ainda estávamos orando pelo

povo, e aquele povo dançando, festejando,
comemorando” 

 Evangelista Leônidas complementa também falando um pouco da riqueza de terras e
cultivos, porém muitas vezes a cultura imposta dificulta a visão deles de crescimento e
melhora. Mas o Evangelista ressalta a importância da chegada de uma igreja verdadeira

levando Jesus, levando vida!   

“E quero falar também meus amados a respeito da agricultura, é uma terra fértil, uma terra de
oportunidade. Tem água em alguns pontos, em alguns lugares tem água potável, mas pelo fato de não ter

saneamento básico, pelo menos onde nós ficamos ali nas aldeias, não tem saneamento básico. Tem  frutas,
tem o que aqui chamamos de abacaxi, lá ele chamam ananá, tem arroz, tem milho - tem muito milharal- ,
então tem essas frutas lá, tem banana, tem manga então tem bastante diversidade na agricultura, talvez

você pergunte, Evangelísta Leônidas dentro de tudo isso, eles ainda passam muita dificuldade? 

 Por causa do sistema, podemos observar que é o Brasil a 40 anos atrás, imagina um país no ano de 2020,
relacionado a um país a 40 anos atrás, então é algo assim de pensar e ver”  

Uma das causas da fome está ligada à forma de ocupação do território e a extrema dependência
econômica externa, herdada do período do colonialismo. Isso é agravado ainda mais com o
acelerado crescimento populacional. O continente africano é um grande produtor e exportador
de produtos oriundos da produção agrícola, no entanto não consegue alimentar sua população.
A África apresenta um elevadíssimo número de subnutridos, isso lhe dá a condição de pior do
mundo nesse aspecto. 
O continente se caracteriza pela presença da fome, realidade que aumenta a cada dia. Os países
que mais sofrem com a fome são: Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malavi, Libéria e
Angola. 

“Algo que eu quero pontuar também meus irmãos é em relação a fome. Muita fome, as crianças
morrem de fome, passam fome. Enesse tempo uma coisa que eu pude observar muito bem, meu
Deus, fiquei com o coração partido de ver as crianças passarem fome, no entanto no período que

nós estávamos lá, nós fizemos um almoço para eles, nós nem convocamos irmãos, mais alguns
que foram convidados lotou, teve mais de 50 pessoas ali, e a maioria crianças e eles puderam
almoçar conosco, então foi algo assim muito bacana e a fome infelizmente ela ainda assola
aquele povo. Mas depois que o Avivamento para as Nações chegou essa última vez que nós

fomos até a cidade de Chimoio, nós já víamos uma melhoria na vida deles, então eu acredito que
Deus está movendo o sobrenatural e trazendo um crescimento espiritual muito grande”  
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Jailton contou pra gente que muitos acham
que na África eles não tem aparelhos de
celular, contato com internet ou energia.
Mas ele fala para nós que onde eles
estavam, eles têm sim, celulares, relógios e
energia. E ainda ele fala, que isso não tira a
atenção deles ao adorar a Deus nos cultos.  

O Evangelista complementa falando sobre
um culto que começou ao 12h e que por
volta das 18h eles ainda estavam orando,
louvando e contando testemunhos: 

“Jesus chega, o lugar nunca mais será o
mesmo e nós vimos um avanço desde que
fomos lá a primeira vez, os primeiros
missionários. Houve um crescimento
espiritual muito grande na vida deles
através do avivamento para as nações”  

Leônidas também conta sobre o cultivo e plantações:  

No próximo Extra Cidadão você conhecerá mais sobre esse país e sobre esse povo de fé. 
Você ficará impactado com os testemunhos de milagres. E mais, falaremos sobre o milagre do poço

artesiano com uma água cristalina que foi aberto em Chimoio e muito muito mais! 
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