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P. A r n a l d o

da

R o c h a F e r r e ir a

de uma vida dada por amor de um povo que teve de veneer tantas tormentas,
sobretudo devido a guerra. Esta festa das Bodas de Ouro seria o coroar de uma
vida inteiramente ao servi90 da missao.
Daqui ate a sua morte foram pouco mais de tres meses. Tempo muito breve
para a aceitapao da sua doen9a, e para preparar aquela “grande viagem”. O mais
importante estava feito: dar a vida pelos outros.
Visitei-o algumas vezes no Hospital de S. Joao, sob alguns cuidados especiais
que eram exigidos as visitas, dada a fragilidade da sua saude.
Senti-me demasiado pequeno quando o atendi em confissao, administrandolhe a un9ao dos doentes. Percebi que a grandeza daquela vidaja nao era nossa, ja
nao a poderiamos deter para nos, seria demasiado egoismo. Aquela vida cheia de
tantas boas obras, teria de viver no Pai!
Hoje, ao lembrar com saudade o Pe. Arnaldo, passados quase sete anos da sua
morte, acreditamos que este bom amigo, bom sacerdote e missionario, continua a
contar as suas historias, a rezar os seus ter90s, a proclamar as bem-aventuran9as
uma a uma, pelo seu povo daqui e de Angola, particularmente Kalandula. “Felizes,
felizes, felizes...” parafraseando D. Antonio Couto, “estes sao aqueles que nao
tern espa90 nem alento proprio e tudo tern de receber do Bom Deus e Pai. Mas
estes tambem sao os pioneiros, abridores de caminhos novos, belos floridos,
como aqueles que tu, bom Deus abriste e continuas a abrir na aridez dos nossos
desertos”.
Tambem o Pe. Arnaldo foi um pioneiro, um abridor de caminhos no mundo
da Missao. Tambem por ele floriram muitas terras em Angola, tambem a nossa
de Recarei. Semeou e regou a terra, construiu com o seu suor tantas obras e fez
florescer particularmente a semente da fe em tantos cristaos que fez nascer pelo
baptismo.
Pe. Arnaldo, grande engenheiro de Deus, tambem aqui em Recarei, sua terra
natal, o lembramos nas nossas ora9oes. Interceda tambem por nos, pelas voca9oes,
pelos jovens e familias, para que sejamos todos fieis a nossa voca9ao e tendo
como exemplo a sua vida.
P. Pedro Sergio Gomes da Silva
Paroco de Recarei
CONSTRUTOR DE COM UNIDADES E ESTRUTURAS
O P. Tony Neves na revista “ENCONTRO”, ha anos, qualificava alguns
confrades de Missionaries com “M” em letra maiuscula. Nao foi por falta de
modestia ou para ganhar simpatia, mas sim pelo trabalho e presen9a destes homens
de Deus no meio do povo, num momento crucial da historia de Angola. A entrega
abnegada a causa do evangelho, o testemunho de vida, de amor e de fratemidade
sem fronteiras fez deles “GRANDES OBREIROS DAESPERAN£A” NO MEIO
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DO POVO E ANUNCIADORES DE DIAS DE PAZ” assentes na reconciliasao,
na unidade e no amor entre os angolanos. Assumiram de cora<?ao as palavras do
evangelista S. Joao: O Pastor guarda as ovelhas e por elas da vida. Tra^ar o perfil
de grandes figuras da epopeia missionaria nem sempre e facil, sobretudo quando
e feita a partir das narra9oes “m prima personna Partilhamos alguns momentos
e reporto-me as conversas que fomos tendo ao longo dos dois anos em Kalandula
como estagiario.
RECAREI - LUANDA - MALANGE- M U SS O L O KALANDULA
Tendo desembarcado no porto de Luanda teve como primeiro lugar de Missao
as terras do “ndongo”, mais concretamente no Mussolo onde trabalhou durante
tres anos, na funda9ao de comunidades e na consolida9ao das existentes. A sua
veia de arquitecto nato, de electricista e mecanico eximio em tao pouco tempo se
revelaram como talentos ao servi90 da constru9ao do Reino de Deus. Durante as
noites de luar, na varanda da residencia ou durante a caminhada apos a ceia em
casa das Irmas Dominicanas do Rosario, recordava com um certo saudosismo
as noites de ca9a com os seus compatriotas naquelas paragens e como naquelas
caminhadas falava de Cristo aos companheiros desta actividade desportiva. A
grandiosidade e o impacto do missionario nao se medem pelo tempo, mas pelo
amor que nutre pelos que encontra e vontade de fazer por eles algo que lhes sirva
para a vida e assim, a medida de Cristo, pode ele dizer com o Supremo Pastor
- “eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundancia” e no fim “fomos
servos inuteis, so fizemos o que deviamos fazer”. Em tao pouco tempo sentiu a
necessidade de aliar o anuncio da Palavra ao desenvolvimento humano, dando a
todos a oportunidade de ler e escrever. A constru9ao de escolas, de intematos para
raparigas e rapazes, residencia dos professores... foram obras da sua engenhosa
mao e jeito de mestre.
DUQUE DE BRAGANgA - KALANDULA
A segunda etapa da vida missionaria do Padre Amaldo Rocha foi por terras
pitorescas de Kalandula, a poucos quilometros das Quedas sobre o rio Lucala. Ai
chegou entre 1961/1962. A experiencia adquirida em Mussolo e o seu interesse
em proporcionar condi9oes espirituais e sociais para os nativos fe-lo percorrer
as zonas mais reconditas das terras do Norte do Ndongo e levou-o a aperfei9oar
a sua veia de empreendor incansavel e formador de lideres das comunidades
proximas e distantes que mantiveram a chama da fe acesa, mesmo nos momentos
mais dificeis. Sao firuto das suas maos o “grande colegio” do ciclo preparatorio,
a escola primaria, a casa das meninas, das professoras e o intemato masculino.
“Papa ou Kota Rocha” era assim, carinhosamente tratado pelos antigos alunos
da Missao; a titulo de exemplo citamos o Dr. Xirimbimbi, actualmente deputado
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na Assembleia Nacional, as Irmas Luzia Barao da Costa e Maria Luis Barao da
Costa, a professora Alcina e tantos outros que por ali passaram.
Em 1975 regressou a sua terra natal, temendo os ventos independentistas
que sopravam sobre toda a Africa lusofona de que Angola e parte integrante.
Entretanto o amor pelo povo, sobretudo a consciencia do “SIM” pronunciado,
tanto no momento da Profissao dos Conselhos Evangelicos como no momento da
Ordena^ao Presbiteral, trouxeram-no para junto dos kalandulenses e, desta vez,
sozinho como ministro ordenado. As Visitas as aldeias da sua area de jurisdi^ao e
da Missao do Cuale, o transporte dos doentes das aldeias para o pequeno centro de
saude da Missao ou para o pequeno hospital municipal preenchiam a sua agenda,
muitas vezes reajustada por causa dos imprevistos ditados pelo contexto. Reduzir
a vida do missionario e do Padre Arnaldo Rocha as obras sociais e “um pecado
grave”, pois, seria por de lado a razao do seu ser de “pastor e cura de almas”.
O seu encontro regular com as pequenas comunidades cristas, a celebra9ao dos
sacramentos, do baptismo, do matrimonio com longas filas e do da reconcilia9ao
onde passava horas ininterruptas nos tempos liturgicos mais fortes do ano; o seu
jeito de trabalho em equipa e fazendo comunidade com as Irmas Dominicanas do
Rosario; o seu jeito humilde de escutar os conselhos de todos os seus colaboradores
directos e sobretudo a vontade de comunicar-se na lingua nativa, “o Kimbundu”
que ele lia perfeitamente.
O LEGADO DO CENTRO MATERNO INFANTIL VENERAVEL LlBERMANN
Em pleno recrudescimento do conflito, nem as incertezas ou o ribombar das
armas o impediram de preparar estruturas que serviriam de indica9ao de um futuro
melhor e de qualidade para os angolanos. O seu lema era “enquanto uns destroem,
outros tern que construir, pois, depots da guerra o pals precisara de hospitais para
cuidar da saude dos homens e mulheres desta terra e das escolas para forma-los
para um futuro melhor”. Lan9ada a primeira pedra em 1989, a obra parecia uma
utopia e loucura, pois nao se tinha a minima ideia de onde viria o material e tao
pouco se compreendia o projecto de uma construqao num momento em que so se
respirava o ar da destrui9ao. “Os angolanosprecisam de um espagopara nascerem
condignamente e sem riscos para as maes, para poderem servir melhor o pals”,
dizia ele. Em Marqo de 1991 foi obrigado a abandonar a Missao, depois de uma
semana de prisao domiciliaria. Valeu-lhe a interven9ao de D. Eugenio Salessu, de
feliz memoria; com os ventos de paz, em Maio do mesmo ano regressou para junto
da sua comunidade e nao baixou os bra90S. Continuou a obra, sem cronograma e
sem recursos avultados, mas confiante na providencia. O Centro matemo infantil
da Missao acabou por coroar a sua divisa configurando-o com o Supremo Pastor:
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundancia ”.E esta persistencia e
vontade de SERVIR que caracteriza a vida dos homens de Deus, nao obstante as
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contrariedades e os desafios do tempo. “In Domino Confido”. A fe deles em Deus
operou maravilhas em favor dos seus irmaos. Padre Amaldo da Rocha Ferreira
amou incondicionalmente os angolanos e neles serviu o seu Mestre e Senhor.
P. Jose M aria Monteiro
Provincia de Angola
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