
 

 

ovimento de nião acional 
“Partido Deusista” 

 

 

MÉTODO DE COORDENAR UMA 

Junta 
de 

Membros                   
                               “CÉLULA”  



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

1 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

2 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo: Dr. Valeu Armando  
Comissário e Líder do Departamento de Plano - Estrategia e 

Documentação Secreta 

DEPARTAMENTO PARA MOBILIZAÇÃO E PROPAGANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

3 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUS - PATRIA  - FAMILIA 

E M   D E U S   V E N C E R E M O S  



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

4 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

“...A bravura e a capacidade de uma Organizaçao está 

determinada  na forma em que ela organiza as suas estruturas 

de base, aonde o ideal, o pensamento, o caracter a doctrina é 

sustentada de forma inquestionavel aonde a fê, a vontade, o 

sacrificio, a determinação, o dinamismo, o conhecimento da 

causa nobre corre nas veias de cada membro e que prova-o 

em cada acto seu na sua intrega total e obediencia absoluta 

na hierarquia e no ideal que a Organização carrega  para o 

bem do Povo e da nossa Pátria ou de qualquer Sociedade. 

É aqui aonde  não importa  o seu sotaque, a sua raça, nem o 

nome da sua familia, a Província aonde nasceu; mas sim a 

Missão que nos une  porque antes de tudo todos somos 

angolanos filhos de Deus, guiados pelo Deusismos atraves 

dos nossos líderes   a quem Deus orienta para que a Pátria 

reecontra a sua grandeza, o seu valor, prestigeo e glória e, é 

neste espirito que  somos convidados  a expandir a nossa 

mensagem a todos  por isso não ha  sol, calor, chuva, neve, 

frio, tempestade,  fome, que possa nos impedir mas sim termos 

a  coragem  de erguer a cabeça a té a victoria final ...” 

                                                                                     Karl Manuel Sarney MPONDA  

                                                                     Nosso Líder 
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NOTA DE ABERTURA 
 

 

O método de Coordenar uma Junta de Membro é 

um documento oficial do Movimento de União 

Nacional, elaborado pelo Dr. Valeu Armando um 

dos primeiros militantes do Movimento de União 

Nacional, com a finalidade de orientar os líderes 

que dirigem as Organizações de base nos seio do 

Partido para que se tenha a certeza absoluta de 

que a doctrina, a ideologia, o sistema do Partido 

é introduzido de maneira positiva ao membros e 

aqueles que juntam-se nesta causa nobre e que 

saibam que estão entregue a líderes na busca de 

solução para o desenvolvimento da nossa Pátria 

e não a chefes.  

Por sermos pioneiros de uma nova Concepção da 

Sociedade e ao mesmo tempo sermos humanos 

exposto a falhas e tentações, os nossos líderes 

necessitam uma guia diaria  para garantir-lhe  o 

equilíbro e dinamismo no trabalho pós a Missão 

é eterna e deve ser passada de gerações a 

gerações com um bom testemunho e um legado 

que fara com que as geraçõres vindoras nos 

tenham como seus herois, exemplars, mestres que 

mudaram a Providência histórica do nosso País e 

da reconstrução de uma nova Nação, por isso 

este Manual lhe pertence. 
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“..A Razão da nossa existência é unir o nosso 

Povo, em especiasl as nossas crianças que não 

tem culpa de nascer na cor da pele que tenhem 

Angola deve ser a Pátria de todos  aonde a união 

é a palavra Sagrada, um dever, uma 

obrigação...” 

 

 Nossos filhos jamais padecerão porque nós 

existimos  e intendemos a Missão sagrada que é:  

devolver a Pátria a sua grandeza. 

                                              Karl Mponda      
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PONTO I 
 

 

 

MÉTODO DE COORDENAR A JUNTA 

DE MEMBRO (CÉLULA) 
 

 

Antes de entrar em promenor sobre este 
capítulo, queremos informar ao Membro que  
por sermos um Partido Deusista com um sistema 
diferente dos outros, o vocabulário do Partido 
Deusista muda, para não repetirmos o que ja 
vem ser escrito e usado principalmente pelo 
MPLA que destroy a nossa Nação, muitos termos 
mudaram e o Membro viverá um novo 
vocabulario politico aonde a palavra Célua e 
susbtituido por “JUNTA DE MEMBROS” Para 
melhor, coordenarmos uma Junta de Membro é 
de conveniência abordarmos a temática 
comunicação que é um método base  de 
transmissão de mensagem que varia de local a 
local de acordo com o estado moral e físico 
encontrado e o objectivo a atingir. 
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Um método pode ser eficaz para uma 
determinada pessoa ou situação enquanto que 
pode ser contra-indicado para outra, pois é 
necessario ter em conta o qual é o contexto e o 
objectivo que se pretende atingir no contacto 
com esta ou aquela pessoa e com a Junta de 
Membro. 
 
O Conhecimento da eficácia e natureza dos 
diferentes métodos, permite a selecção do mais  
adequado para a situação que constatamos ou 
encontramos no contacto feito. 
A selecçaõ do método depende dos seguintes 
factores: 
 
a) Experiência do Orador, do Gautelider, do Secretário 
ou Mobilizador ou do Utilizador do método 
b) Composição de uma Junta de membros 
c) Meio de comunicaçaõ disponível 
d) Mensagem a ser transmitida 
e) Tempo disponível 
f) Custo da aplicação do método 

 
De modo geral os métodos são classificados 
quanto  a: 
 
a) Objectivo didáctico a alcançar: - Forma de mobilizar ( 
fazer sentir os problemas a discutir sobre eles) 
- Modo de falar propriamente dito ( adequado para 
transmissão dos objectivos a alcançar e a necessidade de 
mudança para o melhor)       



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

11 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

 - Forma de divulgar (divulgar resultados provenientes de    
actividades externas a Junta de Membro ou interno seja elas 
funcionais mas processando de forma restrita, permite 
despertar o interesse de entidades que directa ou 
indirectamente se relacionam com a vida das Juntas de 
Membros. 
  
b) Composição: - Método simples: São os métodos que 
não podem ser divididos no outro método, geralmente 
permitem numa única deslocação alcançar determinado 
objectivo. 
 
-Método composto: utiliza-se dois ou mais métodos simples 
para se alcançar determinados objectivos. 
 
C) Alcance em profundidade: - Alcance, entende-se por 
alcance o número de pessoas que podem ser abrangidos por 
um método; 
- Profundidade: é o grau de penetração de conhecimento 
transmitido 
 
- Da Comunicação Individual: - é adequado para influir num 
número muito restrito de pessoas nas Juntas de Membros. 
- da Comunicação com o grau:- é adequado para influir sobre 
um grande grupo de pessoas na Junta de Membro 
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PONTO II 
 

 

INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS 

DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Na história humana, até agora só foi este veículo 
de comunicação que permitiu ao homem de 
transmitir sua mensagem e informação para 
conseguir conter o equilíbrio social, económico e 
politico para convivência salutar entre os 
homens. 
 

a. A VISITA E ABORDAGEM DE 
UMA REUNIÃO 

 
Nesta fase de desenvolvimento das Juntas de 
Membros, os métodos e utilização da VISISTA e a 
REUNIÂO. Num futuro mais ou menos próximos e 
de acordo com o evoluir das Juntas de Membros 
com o Programa de mobilização, outros métodos 
vão ser posteriormente utilizados consoante as 
exigencias do tempo e do local de acção.  
Nisto tudo, a combinação dos métodos nas 
proposições a sequência pedagógica mais 
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correcta é a base para um planeamento eficaz 
das activiadades do Delegado. 
 

b. A VISITA 
 
A visita é um método cujo aplicação tem sempre 
um determinado objectivo muito especifico e não 
se deve fazer visitas a casa de um membro , 
simplesmente sem objectivo.   
 
O Delegado desloca-se para vários sitios aonde 
existe  uma Junta de Membro ( Casa, Bairro, 
Aldeia, Casa de Líderes, ou outra Entidades), leva 
com Ele informações e ensinamentos, trocas de 
experiência e de conhecimentos, obtenção de 
minfromações e cooperação e observa aspectos 
específicos e especiais. 
 
Ao longo da visita, o Delegado tem 
oportunidades de sugerir e por vezes, introduzir 
novas ideias ou sugerir inovações caso necessario 
para o melhoramento das actividades e da 
actuação local; acreditamos que este método   
( visita casa a casa) em diferentes  fases é mais 
comum e adequado para atingir os  objectivos 
preconizados, pois , de um modo ou outro, 
devemos trabalhar com a Junta de Membro, 
efectuando visitas.  
É conveniente a cada Delegado reflectir um 
pouco sobre a sua própria prática, quando se 
desloca para contactos com os seus aliados e 
reconehcer melhor a pessoa com que se lida e 
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reconehcer a necessidade de conceber este 
método com planificação e alguns cuidados 
antecipados antes de actuar. 
 
As definições e recomendações apresentadas 
neste texto, devem ser adaptadas com 
criatividade nas visitas que se fazem crer a um 
membro da Junta de Membro ou a um grupo de 
pessoas que lá participam. 
 
O modo como a visita é preparada e executada 
pelo Delegado, é determinado nos trabalhos   de 
mobilização propaganda. Em muitos locais, o 
Delgado é o único elemento de ligação entre a 
Junta de Membros e as Instituições externas e 
isto dá a este método um peso muito grande e 
uma influência a estratégia de desenvolvimento e 
um plano ou programa pré-definido. 
 

c. DIFERENTE TIPOS DE VISITAS 
 
Na prática existem vários tipos de visitas: 
 
a) A Visita a um membro da Junta de Membro: que é feita 
com o objectivo de prestar apoio ou assistência  a um 
problema determinado, um assunto da vida da Junta de 
Membro   ou obter informações sobre um  determinado 
assunto. 
b) Visita ao responsável da Junta de Membro Gautelider:  
Seja ela formal ou informal ou tradicional para informar  
sobre os planos e trabalhos realizados  ou por realizar, 
discutir os problemas  encontrados , motivar os responsáveis 
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para a particularidades das actividades de determinado plano 
ou programa, colher informação  ou dar apoio a actividades 
programadas. É neste tipo de visita que se solicitam os apoios 
que venham a ser necessário para o desenvolvimento das 
actividades. 
 
c) Visita de observação: As actividades desenvolviads nas 
Juntas de Membros ou prestadas pelos membros ou grupo , 
são bem organizados. Não se trata de uma observação 
passiva porque o delegado deve estar sempre pronto para 
esclarecer dúvidas e dar respostas que permitem criar 
soluções em conjunto. Não quer dizer que o Delegado deve 
saber tudo ou conhecedor de tudo mas ao alcance e altura de 
dominar quase tudo. 
 
d) Visita de colheita de dados: Serve para recolher 
informações. Não se trata aqui portanto de necessidade de 
informações pra identificar problemas com a Junta de 
Membro e procurar as soluções mas para actualizar-te. 
 
e) Preparar visita: A visita deve ser sempre preparada 
antes de se realizar e devemos considerar os seguintes pontos 
. -  Planificar com antecedência e analizar as vantagens deste 
método em função dos objectivos preconizados pleo MUN. 
- Detrminar com exactidão qual o resultado que se quer 
alcançar com a vista. 
 
- Analizar ou colher o máximo de informações e dados sobre 
a Célula ou grupo de membros que se vai visitar. 
- Preparar e reunir o material de apoio e de trabalho 
necessário ao alcance para realizar a visita. 
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- Combinar com os militantes a hora exacta e a data da visita. 
Este aspecto é muito importante, pois cada membro da Junta 
de Membro tem as suas preocupações e obrigações e avaliam 
muito negativamente os atrasos e a não comparência do 
Delegado aos encontros marcados, porque o Delegado torna 
a ser o lídr maximo do Partido a nível da Junta de Membro e 
quando voê representa o Partido o nosso Lider Nacional 
deces tomar em consideração a dimensão da Missão e o papel 
que representa. 

 
d. A REALIZAÇÃO DA VISITA 

 
O Delegado estímula, traz a força da Propaganda 
e da lógica, alimenta a esperança dos Membros e 
deve influênciar o pensamento das pessoas 
visitadas na Junta de Membro porque o Delegado 
representa a intidade maxima do Partido ele 
deve trazer sempre a mensagem  de victória de 
vida e nunca de lementar ou acusar  nem sentivar 
a rebelião no seio do Partido contra o seu 
superior hierarquico.  
 
A realização da visita, deve-se ter em conta o 
seguinte: 
- Iniciar a visita mostrando interesse pelo que as pessoas são 
visitadas, seu papel no MUN, sua obrigação, sua ausência, 
sua participação, etc. 
 
- Interpretar as perguntas feitas antes de responder dando 
apenas respostas quando apenas esteja seguro no que vai 
dizer. É melhor fazer esperar um mês para uma resposta certa 
do que enganar os membros que se preocupam a saber, 
sempre que possível dar soluções a pequenos problemas que 
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aparecerem ou forem apresentado durante o encontro ou a 
visita. 
 
-Nunca promete nada que não possa garantir viabilidade e 
confiabilidade. É muito fácil prometer mas muito mais díficil 
garantir ou cumprir. Fazer promessas na Junta e Membros é 
uma tentação fácil de resultados negativos. 
 
-Deve sempre o Delegado preparar um Guião com os pontos 
principais antes da visita ou encontro. As pessoas observam 
atentamente estes pontos pormenorizadamenet e assim 
constam que afinal o Delegado leva muito a sério os seus 
problemas. 
 
- No fim da visita, deve fazer uma avaliação analizando os 
pontos fracos da própria actuação, atentando identificar os 
resultados obtidos com a visita, este método tem resultados 
seguro no melhoramento da acção futura ou não. 
 
- O Delegado em relação os membros da Junta de Membro 
tem uma função de apoio e não de comandante ou controle. 
 
- O Delegado deve ter um espoirito de líder saber que aquele 
momento estar’a a representa o Partido inteioro e ele é o 
maximo mandatario n’auele momento por isso deve ter 
personalidade atuitude e ao memso tempo ser humilde mas 
forme sem esquecer olhar nos olhos dos memebros  usar os 
braços  a expressão facial para que a sua mensagem entre na 
mente da audiência, o lídr não fala com os braos no bolso  
mas sim  usar-las para expresser  as emoções da sua 
explanação. 
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PONTO III 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS E A FINALIDADE 

DAS ACTIVIDADES MOBILIZADORAS 

DO MUN NAS JUNTAS DE MEMBROS 

 
 
 
As cracteristicas e a finalidade das actividades 
mobilizadiras do Moviemnto de União Nacional 
podem ser divididas em três parte: 
 
1. -Para diagnosticar ou levantar; 
2. Para elaboração de planos e sua execução 
3. Para valiação e monotorização 
 

a) A REUNIÃO 
 
A reunião é um método usado para obter 
resultados alargados a um grupo de pessoas. No 
tabalho do delegado, a Reunião deve ser habitual 



Método de Coordenar uma Junta de membros 

 

19 

MOVIMENTO DE UNIAO NACIONAL 
 

mas muitas vezes constataremos que eles foram 
mal dirigidos e serão:  
 

1. Repetitivas  
      

2. Muito longas e cansativas    
3. Não se atinge o objectivo preconizado     
4. Os membros esperam muito tempo o início 

da reunião e os delegados devido o atraso 
nunca chegam a hora marcada. 

    
5. As reuniões conduzidas sem deixar intervir 

os Membros. 
    

6. No fim da reunião não há nenhuma síntese 
clara de resultados obtidos e das decisões 
tomadas. 

 
Na comunicação a Junta de Membro é necessário 
aperfeiçoar o método da reunião, tendo as 
mentes dos membros consultados e de que 
trabalhamos e os objectivos a atingir. 
 
Sendo a estratégia do MUN actualmente, é de 
trabalhar com as Juntas de Membros. Então o 
método de reunião deve ser um dos métodos 
principais a utilizar.  
Os resulatdos a médio prazo e curto prazo, 
dependem significativamente da forma mais ou 
menos participativa que os membros souberam 
entender os nossos objectivos com a Nação e o 
País. 
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Neste contexto, são sugeridos alguns princípios a 
ter em conta para melhorar o método de reunião 
e o estilo de trabalho para o alargamento e 
expansão do MUN. 
 
A responsabilidade dos Delegados no seu 
trabalho com a Junta de Membro não é de dirigir 
as pessoas, mas de despertar e motiva-las de 
modo a tomar consciência da necessidade da 
mudança no nosso País pela inegualidade social e 
não só. De modo a resolver os seus problemas 
utilizando seus recursos, suas aptidões, fazer 
sugestões técnicas, propor alternativas e 
contribuir no acesso aos serviços sociais e 
melhorar as actividades de rendimento.  
 
A reunião não deve ser encarada com um 
objectivo de dar orientações apenas mas como 
sendo um importante momento do trabalho 
conjunto, de reflexão sobre os problemas 
candentes encontrados e que assoalam o País e 
as Células em particular. 
 
As Reuniões devem sempre ser efectuadas a 
portas fechada o ultimo a entrar numa Reunião é 
o líder depois da sua entrada não pode se 
permitir outra entrada qualquer seja a pessoa 
alem de uma intidade do Partido superior a do 
líder que preside a Reunião esta lei é aplicada em 
todas as Reuniões do Partido e cada membro 
deve se familiarizar com esta norma. 
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Em reuniões mixtas entre superiors militares e 
quadros civis, todos os militares sem distenção 
qualquer seja a sua função e patemnte, deve 
apresentar-se na reunião sem arma de Guerra 
mas simplesmente com uma pistola. 
Em Reuniões de escalão mais alto do Partido 
aonde participa o lídere (Chanceler) do Partido, 
todos os elementos devem apresentarem-se de 
seguinte  maneira: 
 

1.   Todos (militares e civis) não importa a função e 
patente, devem  submeterem-se no sistema de 
segurança 
 

2. Nenhum  elemento (militares e civis) deve se fazer 
presente na sala de Reunião com arma de fogo. Todo 
tipo de arma de fogo é altamente proibido. 

 
3. Todo tipo de pasta, embrulho, pacote não deve entrar 

na sala de Reunião; os participantes da Reunião devem 
simplesmente entrar na Sala com os seus relatórios em 
papeis , mapa, esferografica, lapis mas nada. Tudo o 
que é pasta, e outras coisas devem ser entregue nos 
elementos de segurança.  

 
4.  O guarda costa do líder, o coronel adjudante de 

campo do Líder, o chefe dos Serviços secretos e de 
Informacão  são os únicos que pocedem as armas de 
fogo numa alta Reunião aonde se faz presente o Líder 
Nacional. 

 
5. Os demais promenores  no que diz respeito a 

segurança numa Reuni~ao aonde esteja o Lider 
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Nacional , esta esclarecida do Regulamento de Ordem 
Interno e nos Estatudos do Partido.  

 
b) DIFERENTES TIPOS DE REUNIÕES 

 
As reuniões poderão variar de acordo os seguin 
tes factores: 
 
a) Natureza do grupo a ser contactado:   

 Responsável de família      

 Responsável do Bairro, aldeia, etc      

 Membro de outros partidos políticos     

 Representante do Executivo ou Governo, Igreja, etc.    

 Membro de célula diferente. 
  
b) Dimensão do grupo : o número de pessoas  que 
constituem o grupo ou Junta de Membro determina o tipo de 
reunião para a sua maior eficiência. 
 
c) Conhecimento de técnicas de dinâmica do grupo: 
quanto conhecimento das técnicas de dinâmica de grupo 
tiverem os participantes, maior possibilidade de sucesso terá 
a reunião. 
 
d) Objectivos: A escolha de um tipo de reunião deve estar 
realcionado com o seu objectivo, pode ser o de conhecer os 
seus problemas , uma primeira fase. Numa segunda fase, pode 
se apresentar a essa Junta de Membros, nossos planos, 
programas, objectivos, forma de administração local ,é desta 
forma que  deve actuar para resolver alguns dos  problemas 
identifcados ou por identificar. 
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e) A reunião na fase seguinte poderá ter como objectivo, 
por exemplo: encontrar soluções em conjunto para coordenar 
os recursos provenientes dos vários participantes na 
resolução  dos problemas identificados. 

 
c) PREPARAÇÃO PARA A REUNIÃO 

 
Para a realização de uma reunião deve ter em 
conta os elementos seguintes: 
 
1. Antes da realização da reunião, deve preparar 
antecipadamente a ordem do trabalho numa caderneta. 
 
2. Saber o que se passa na Junta de Membro e dominar a 
vontade dos membros. 
 
3. A reunião deve sempre ir ao encontro de uma 
necessidade naquela fase de trabalho com os membros da 
mesma Junta de Membro. 
 
4. É preciso avaliar com cuidado se é mesmo necessário 
fazer a reunião, se não, seria preferível utilizar outros 
métodos alternativos. 
 
5. Lembremo-nos que em certos casos, as pessoas já 
fizeram muitas reuniões sem resultados palpáveis, já ouviram 
muita coisa sem se realizar. 
 

Assim, o uso da reunião deve obedecer a critérios 
de oportunidades e de necessidade. 
E, na preparação de uma reunião devemos 
considerar os seguintes aspectos: 
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1. Justificação 
2. Assunto a abordar 
3. Objectivo de encontro 
4. Escolha e preparação do local 
5. Preparação do material necessário ( ajuda visual, 
folhetos,etc) 
6. Elaboração de um guião da reunião 
7. Infromar os participantes com antecedência o local, a 
data, a hora e o assunto 
8. Ter atenção na língua que vai utilizar na reunião e 
pedir ajuda em caso de não dominar a língua 
9. Deixar os participantes  falar a vontade quando do 
direito a palavra respeitando as normas exigida pelo Partido. 

 
 A reunião não é um monológo falado só pelo 
extencionista, antes pelo contrário o mais 
importante é que os participantes estejam a 
vontade para falarem, conhecerem ou dominar a 
língua em que ela vão falar e deixa-los falar. 
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PONTO IV 
 

 

ORGANIZAÇÃO GERAL DE 

UMA REUNIÃO 

 
 
Atendo ao aspecto informal que a reunião deve 
sempre assumir quando estiver a trabalhar com 
as Junta de Membros, é necessário esta ser 
organizada por três partes principasi:  
 
1. Exposição 
2. Discussão 
3. Síntese 
 

a) Exposição: - A exposiçãodo assunto da 
reunião deve ser feita pelo organizador 
da mesma não esquecendo de se 
apresentar, indicando o nome e o cargo 
que ocupa., também deve apresentar os 
convidados que estejam eventualmente 
presentes. 
 

O resultado da discussão depende da 
eficiência com que os assuntos forem 
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apresentados, na  fase da reunião é uma 
discussão participative que no fim o líder 
maximo tem a palavra final. 

 
A primeira parte da reunião não deve ser 
muito longa e monotona para evitar que os 
participantes percam interesse, se distraem 
ou se aborecem ou então se considerem 
exteriorizados do assunto. 

 
A exposição não implica uma atitude 
professoral, o Delegado não é um professor 
dos participantes ou presentes, é 
simplesmente um orientador, dinamizador, 
consolador, moderador, etc. 
A exposição é uma coisa simples e concreta 
de interesse  comprovado para o grupo. 

 
b) Discussão: - A discussão do assunto após  

exposição, deve ser feita pelos 
participantes e coordenada pelo 
organizador da reunião 
A discussão construtiva é fundamental       
para o MUN. É nela que os participantes 
apresentam os problemas que sentem, 
que tem e integra activamente a reunião 
isso, não significa que o organizador 
assuma um papel passivo, pelo contrário, 
deve coordenar a discussão, as opiniões 
de forma a evitar que a mesma se desvie 
do padrão programado ou do contéudo, 
o que exige um grande domínio das 
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técnicas de comunicação, pois esta 
coordenação não poderá assumir uma 
forma autoritária mas sim de líder 
baseando se sempre nas normas 
Ideologicas entre sujeito e objeito e 
mostrar a capacidade de dominar o 
auditório e ser o Mestre da sala controlar 
a Reunião. 
 

c) Síntese:  - A Síntese ou resumo dos pontos 
principais da exposição, da discussão e 
conclusão alcançadas, deve ser feita pelo 
roganizador.  Esta parte consiste no resumo 
da apresentação do assunto , da discussão e 
das conclusões alcançadas. Exige grande 
atençaõ, habilidade e poder de síntese por 
parte do organizador. Este deve lembrar ao 
grupo ou participantes que foi que fez as 
propostas aproavadas, quem foi que se 
opôs,quais as causas e razões apresentadas 
pelo grupo e que motivaram as conclusões. 
As conclusões a que o grupo chegou, devem 
ser apresentadas claramente e aparecer 
como resultado da discussão do conjunto e 
aprovado pelo Delegado que e o ultimo 
elemento a  decidir em qualquer situação 
de tomada de dicisão  . 
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PONTO V 
 

O PAPEL DO GAUTELIDER 

(ORGANIZADOR) 

 
 
Gautelider é o termo  que indica o líder de cada 
Junta de Membro.  
o Gautelider deve assegurar a coordenação da 
reunião indispensável  para que esta ( Junta de 
Mmembro) tenha bons resultados no fim.  
Para uma melhor coordenação não devemos o 
seguinte: 
 

a) CONHECER O ASSUNTO E 
IMPOR SOLUÇÕES 

 
Desde o início deve ser definido pelo líder o 
objectivo da reunião, os participantes devem ser 
informados e sensibilizados para  o que vai ser 
discutido. 
  

b. VERIFICAR E INTERPRETAR 
O PENSAMENTO 

Sempre que necessário   fazer uma síntese ao 
ponto da situação, situar a contribuição de cada 

um no conjunto do pensamento do grupo. 
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E evidenciar os pontos em que as opinião 
divergem e saber reportar as attitudes de cada 
Membro dentro da Junta dos Membros. 
 

c. APOIAR E DINAMIZAR AS 
IDEIAS PERTINENTES E RESPOSTAS 

 
Que nascem e que visam associar os 
participantes na procura de soluções. 
d. GARANTIR 
 
a) A participação de todos 
b) O interesse do pensamento 
c) O desenvolvimento do assunto 
d) A coerência  
e) O Clima do diálogo e a comunicação entre 
participantes 
f)  O Organizar deve ser um bom orador, deve apresentar 
os assuntos com bastantes clareza de modo aprender atenção 
dos participantes, sobretudo nos momentos de sínteses. 
O Organizador não deve esquecer o seguinte: 
a) Ser a memória do grupo 
b) Assegurar a continuidade do trabalho do grupo 
c) Apresentar com ordem e clareza cada problema 
abordado, situando o ponto ou o problema a abordado no 
tempo e no espaço 
d) Indicar os pontos de acordo e de desacordo entre os 
participantes 
 
e) Note as conclusões  
f) Apresentar as acções decididas na reunião 
especificando: as diversas tarefas escolhidas pelo grupo e 
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sem esquecer de mencionar os nomes dos responsáveis das 
tarefas agendadas. 
g) Os prazos para cada tarefa. 
h) Consultar o grupo sempre que necessário para 
assegurar a compreensão perfeita do pensamento elaborado 
em conjunto 
i) Prestar atenção a cada membro, evitando o diálogo e o 
prolongamento da conversa para que os outros elementos 
possam também participar 
j) Ser hábil em todas as acções, nomeadamente: 

 

1. Saber ouvir e decidir. 

2. Saber fazer-se escutar posuir uma 
personalidade que empõe ordem, disciplina e 
harmonia. 

3. Saber fazer uma intervenção improvisada 
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PONTO VI 
 

 

COMPOSIÇÃO DA 

JUNTA DE MEMBROS 

 
 
AJunta de Membros (JM) é composto por um 
numero determinado de membros do Partido, e 
para melhor intendimento e coordenaçao cada 
Junta é composta por 36 membros dirigidos por 
um lider que chamamos de: Gautelider. 0 
Gautelider é assistido por três elementos 
conhecido como apoiantes e formam assim o 
fundamento de 4 posições 
 
Cada lider da Junta de Membro faz parte da 
Direcção da Coimisão política local de cada 
Representação do Partido dirigido pelo : Delegeer 
Vertegenwoordiger van die Party (DELEGADO 
REPRESENTANTE DO PARTIDO ). 
 
Cada Junta de Membro tem um nome particular; 
os nomes podem ser de animal, pessoas, de 
qualquer um atè um membro do Partido ou o seu 
fundador. 
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A organização de cada Junta de Membro é da 
inteira responsabilidade do Delegado Nacional 
que se faz assitir em cada Junta de Membro pelo 
Gautelider.  
Todos somos lideres o Partido vive e vencera 
porque cada um de nós deve agir como líder em 
diferentes escalões da hierarquia do nosso 
Partido.  
 
No Movimento de União Nacional, não existe 
chefes except no Exército “Legião Kondor” o 
resto do Partido dirigido sim por Líderes, porque 
o líder é aquele que toma a responsabilidade e é 
o elemento da linha de frente ; mostra o 
exemplo, faz primeiro antes de pedir que os 
Membros façam qualquer exigência do Partido.  
 o Líder é o servidor dos servidores, o líder deve 
ser exemplar , dinamico, resistente conhecedor 
da material sobre a causa da existência do 
Movimento de União Nacional e capaz de 
transmitir o ideal total do MUN e defender a 
hierarquia e constituição  do Partido. 
 

a. A DIFERÊNCIA ENTRE CHEFE E LÍDER 
 

A razão da nossa existência, é dar a volta n’aquilo 

que em África foi considerado de impossivel  e 

que só foi praticado na Europa ou nas 

Amerioca.O Movimento de União Nacional 

acenta  na base de uma filósofia bem 

determinada e clara sem lacunas para qualquer 
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Membro do Partido intender a sua posição e sua 

Missão dentro do Partido e perante a Nação e, é 

neste aspecto que o dirigente torna a ser o 

primeiro a dar exemplo; se em África nos foi 

habituado o dirigente ter as caracteristicas de 

chefe, hoje através da Ideologia Deusista a nossa 

concepção sobre o dirigente muda 

absolutamnete. 

A todos aqueles que ocuparem cargo no seio do 

Movimento de União Nacional qualquer seja a 

sua importância, o dirigente deve assumir a total 

responsabilidade de tornar-se na pessoa central 

da Providência do Partido, o servidor dos 

servidores, não é obrigatóriamente ser dirigente 

do alto nível mas sim em cada secção da 

estrutura do Partido . 

O Dirigente do Partido Deusista não é um chefe 

do Exercito que dá ordens e espera os resultados, 

empurrando os seus membros na busca da 

solução. 

Para o Movimento de União Nacional, o 

diriegente é um líder que deve tomar 

responsabiulidade em tudo e ser o elemento 

referência na linha de frente. O Dirigente do 

Partido Deusista é um Líder absoluto que 

soluciona os diferentes tipos de problemas.  
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O respeito, a obediência, as Trabalho e um 

comportamento digno de ser um verdadeiro líder 

e não um chefe.  

Lembre-se sempre de que em qualquer sítio 

aonde estiveres , representas o líder maximo do 

Partido e ati cabe a responsabilidade da 

existência do Partido e do seu sucesso, por isso 

cada acção, cada passo, cada palavra, cada 

decisão que tomares saiba que es tu o 

lídern’aquele momento e que as coisas devem 

ser feitas perfeitamemnte para  que os seus 

líderes superiores vejam em ti como element 

chave, a solução dos problemas  a serem 

resolvido no seio do Partido, o lider nunca foi e 

nunca deve ser um problema para o Partido 

depois de prestart sermao na tomada de posse 

de qualquer cargo de líder no Partido, o 

indivioduo torna-se o defensor de avan-guarda 

da causa do MUN, da sua filosofia e do seu 

Projecto. 

Por isso no Movimento de União Nacional os 

chefes estão na area militar e mesmo assim o 

bom militar um official superior do Exercito é 

vategoricamente um líder, por isso a palavra 

“chefe” não brilha no vocabulário do nosso 

Partido com a tendência de ser excluido a única 
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palavra que é aprovada e que deve ser usada no 

seio do Partido é “líder, Führer, Leader, Káïsala”  

.Cada dirigente deve receber honras dos 

membros do Partido e deve apresentar-se 

emqualquer sítio que esteja para ser colocado no 

seu devido lugar.  

Por Deus, pela Pátria, pelo nosso Lider, pelo  ideal 

que carregamos, pelo nosso magno e digno Povo, 

pela Missão Sagrada que temos , tornemos as 

nossas estruturas de base em força energética 

para mudar o destino do curso histórico da 

Providência da nossa Nação. 

Chegou o momento de repensar Angola a Nação 

depende nós porque conoisco carregamos o 

segrefdo de como DEVOLVER A PÁTRIA A SUA 

GRANDEZA.  

 A palavra líder pode ser usada em qualquer 

termo destas linguas  o importante é saber 

que a palavra tem o memso significado, 

líder =  Portugues 

Führer = Afrikaans, alemão 

Leader = Ingles, Frances 

Káïsala = tradução de lider em linguas africana 
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A HEROINA  
 
(Híno do Partido) 
 
Pátria amada Angola 
Nós te saudamos com fervor 
És a fonte dos Herois para  
O novo século Ideal. 
Que reina a Paz e a União 
Do Norte ao Sul um só Povo 
Pátria amada, nossa Glória 
No Deusismo nós te construiremos 
Longe de ti  
O racismo e a opressão. 
Viva Angola 
Em Deus Venceremos 
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ANGOLA É NOSSA 
 
(Marcha Revolucionaria do Partido) 
 
Angola é nossa (7x) 
Ô Povo Heroico sem igual 
Num esforço estoico outra vez 
Tens de lutar, vencer, esmagar 
A vil traição pr’a triunfar 
Valor te dá o teres razão 
 
Angola é Nossa gritarei 
É carne, é sangue da nossa grei 
Sem esitar pr’a defender  
é pelejar até vencer (2x) 
   
Aos invasores  
Castigar com destemor 
Ancestral deter, destroçar,vencer,  
Descorraçar e gritar  
Angola é Nossa(2x) 
É nossa (2x) 
Angola Pátria Mãe 
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