
UM POUCO DA VIDA DE JANETTE MILLER 

Quando eu, Laura Marques Gomes Teixeira, tinha os meus 15 anos de idade, estive bem 

perto desta querida missionária, trabalhando como professora, em Ebenezer Mission. Hoje 

já com setenta anos, posso transmitir um pouco daquilo que foi Janette Miller. Minha 

familia que esteve mais perto dela: Meu pai João Gomes, minha mãe Celestina Gomes, 

minha irmã Libânia Gomes, eu e meu irmão Samuel Gomes que na altura tinha 7 anos. 

Mais ou menos em 1958, os meus pais João Marques Gomes e Celestina da Costa Gomes, 

conheceram a Dª Janette Miller na Missão do Dôndi onde o meu pai trabalhava na 

construção civil, e o desejo dela era iniciar um trabalho com crianças, mas não tinha lugar 

para fazê-lo. O meu pai tinha adquirido um terreno há muitos anos atrás e este estava, a 

bem dizer, abandonado, só que ficava longe do Dôndi, era em Ebanga, comuna angolana 

pertencente ao município da Ganda na província de Benguela. Então o meu pai levou-a para 

lá e deixou-a trabalhar e ocupar aquele lugar que ela intitulou de Missão Ebenezer. Havia ali 

muito próximo uma missão evangelica, Missão da Ebanga que pertencia à Missão de 

Caluquembe. Agora ela tinha um lugar onde ficar. Julgo que havia só uma casa onde ela 

morava. Mais tarde ela mandou 

construir outra casa e uma capela. 

Dormitórios para raparigas e 

outros para rapazes e assim 

começaram a chegar crianças, 

orfãs e outras sem recursos. Eram 

alimentadas, aprendiam a ler, 

escrever e ouviam a palavra de 

Deus. 

 

Ali cumpriu seu papel de MÃE, pois todos a chamavam de MAIKULU (Avó). Em 1961 ela 

escreveu uma carta ao meu pai convidando-o para vir para perto dela, pois ela já com os 

seus 82 anos, sentia-se cansada, doente e já não conseguia fazer o trabalho. Os meus pais 

aceitaram o convite, foram para lá e  Janette Miller passou-lhe todo o trabalho. Ficou com 

toda a responsabilidade de cuidar das crianças, receber os donativos que vinham dos 

Estados Unidos, Canadá e julgo que da Suiça e assim deu continuidade ao trabalho iniciado 

por ela.  

 

 

 

Primeira casa coberta com palha 



Passou a ser Diretor do Orfanato e chegou a ter cerca de 100 

crianças umas orfãs outras desnutridas e muitas que os pais não 

tinham possibilidades de pô-los na escola. Eu e minha irmã Libânia 

demos aulas a muitas destas crianças, pois havia mais dois 

professores africanos. Havia ainda um catequista que dava aulas de 

religião e moral. O meu pai ministrava a palavra aos domingos e 

durante a semana. Havia ainda dois responsáveis pelas camaratas 

dos rapazes e duas mulheres responsáveis pelas raparigas. 

O meu pai mandou construir uma escola com duas salas de aulas e 

uma vivenda onde morava ultimamente. Tinha horta, pomar e um 

moinho movido a água para transformar o milho em farinha para alimentação das crianças. 

Elas ajudavam na agricultura, na limpesa dos dormitórios e das ruas, e tinham também 

tempos livres para jogarem à bola e brincarem. Os que tinham idade escolar tinham o seu 

tempo para estudar. 

 

 

Aos 90 anos a Janette Miller partiu para o Senhor. Viveu sempre na sua humilde casinha 

com os seus três caniches (cães) todos branquinhos. 

 

 

Orfanato Ebenezer, 1967 
As crianças mais novas do 

Orfanato 

Visita do governador do distrito 

ao orfanato 

 

Último ano de vida de Janette 

Miller 



Em 1975, devido à guerra em Angola, os meus pais tiveram que abandonar tudo, deixando 

as crianças entregues aos professores e outros africanos que viviam ali ao redor. Em 1977, já 

os meus pais estavam em Portugal, receberam notícias de que os próprios professores 

tiveram que fujir para a cidade entregando as crianças a familiares mais próximos.  

Desde essa data nunca mais soubemos de nada. Foi um local onde houve muitos confrontos 

e o terreno ficou muito minado.  

Agradeço à querida Jean a oportunidade que me deu de partilhar um pouco deste trabalho 

em Angola –África. 

 

Laura Teixeira, Julho de 2019. 


