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P. ARNALDO DA ROCHA FERREIRA

CARTA 3: KALANDULA
KALANDULA, 4 DE NOVEMBRO DE 1976
Caro amigo R Casimiro
Recebi a tua carta de 8 de Outubro. Nao sabias que ainda nao funcionam os
correios do Duque?!... Por isso faz como os outros, escreve para a Missao Catolica
de Malanje. Calhou de ir aos correios e perguntar se havia correio para o Duque e
entao ate apareceu correio de ano passado antes da guerra. Por isso ficas avisado...
Depois daquele meu embate em Luanda com um certo numero de peripetias fui
para Malanje onde esperei dois dias para chegar ao Duque e ca cheguei no sabado
dia 25 de Setembro pela tardinha. Logo que nos viram pelo caminho mandavam
parar, etc, etc... como podes imaginar. Nunca vi tanta amizade e simpatia. Ate
aqueles que nunca passavam cartao estavam presentes. Alegria, cantos, danga,
folia ou como dizem farra. No dia seguinte, domingo, houve missa concelebrada
com o P. Marcos. No fim fiz uma pequena sauda^ao (nao episcopal ou pastoral)
a esta pobre e boa gente. Nao tive dominio sobre mim mesmo e deu-se o que
tanto temia, mas nao era pieguice ou hipocrisia. Saiam nao do cora<?ao, mas dos
olhos... Ao almo<?o convidaram todas as autoridades e conffatemizamos todos.
Bom ambiente para comeipar a dar-nos coragem para nao desanimar.
Na segunda-feira fui a Malanje levar o P. Marcos e comecei nova etapa nesta
saudosa e querida missao. O ambiente de guerra terminou. Desde Luanda a
Malanje em todos os controles so encontrei simpatia e acolhimento. C o rre io em
tudo, respeito. Noto neste povo mais abertura e animado na sua caminhada nova
em tudo. Tanto no espiritual como no social. Economico ainda nao acertaram
as agulhas. Ganham bem mas o slogan produzir ainda nao entrou. Falta de tudo
e as bichas sao enormes. Todavia nesta regiao ha muita cria9ao e umas lavras
estupendas.
Ha oito dias fui celebrar ao Cota. Anima9ao em tudo. As suas atitudes para
connosco sao de agradecimento por termos voltado. Dizem que os fizemos soffer
muito com a nossa ausencia. Todos os dias esperavam que fosse verdade o nosso
regresso. Por isso estou grato ao Senhor por ter feito com que voltasse para o meio
desta gente.
Quanto a Missao posso-te dizer que esta intacta. O pouco que falta neste
conjunto todo nao se da sequer por isso. Os vidros que estao partidos resumem-se
a uns dez. Na escola ha tambem partidos, mas sao vitimas das fisgas trai9oeiras
e certeiras dos miudos. Ate os porcos dos srs. Padres estao presentes, bem como
um resto de pombas, galinaceos, etc. A roupa que falta foi desviada em Malanje
nas Irmas de Maxinde. Por isso tenho-te a dizer que esta gente foi simplesmente
formidavel. Deve-se isto ao Ze Kaka, Alcina, Concei9ao, alguns catequistas e ao
povo das duas aldeias vizinhas da Missao cujos sobas chegaram a colocar milicias
para guardarem a Missao. Suponho que caso como este nao se deve encontrar em
toda esta Angola martirizada. Ja lhes agradeci e dei os parabens por tudo isto.
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Com tudo isto sentimo-nos mais em farrrilia e tudo isto faz esquecer as peripecias
ao desembarcar... As tres irmas, Jesse, Caridade e Ines e eu estamos animados
para prosseguir. Ha muito movimento no dispensario e o movimento religioso
e admiravel, sobretudo feito com mais consciencia de que a Igreja e formada de
leigos e portanto sao eles que tern de se responsabilizar por uma grande parte do
ministerio. Estao a trabalhar em bom ritmo e, sobretudo cientes de que a hora e
deles. Assim ha uma vivencia maior do cristianismo e por outro lado nos tambem
descansamos um pouco. A nossa ausencia depois de tudo pesado foi Providencial
e salutar! Isto sao as minhas impressoes que mais nao sao do que aquilo que eu
sinto e vivo depois de ter chegado. Por isso nao haja medo de regressar. Muitas
das coisas que se dizem por ai sao a causa de muitos desanimarem mas que nao
correspondem a realidade. Ainda no passado domingo terminou o Congresso da
Legiao de Maria em Malanje. Se visses a anima^ao daquela gente! E certamente
que a devo9ao a Maria desta gente e que ha-de salvar esta terra. Estou convicto
disto. Maria nao deixara sem paga toda esta homenagem sincera dum povo crente.
De resto tudo animado e bem disposto. Na verdade o ambiente e bom e volto a
repetir: muito do que se diz por ai nao corresponde a verdade. Isto tudo se refere
a zona de Malanje e toda a linha de Luanda, Malanje, Saurimo. Ao norte e ao sul
sabemos que ha inseguranga, ate ataques de guerra mesmo. Malanje come9a a
ter uma certa vida. Os vidros partidos vao sendo substituidos por outros, as casas
vao-se pintando e assim as marcas exteriores da guerra estao a desaparecer. Os
missionaries estao optimistas, embora um pouco cansados. Acreditamos que o
govemo continuara a respeitar a Igreja, alias esta escrito na Constitui9ao. Quando
alguma coisa dizem contra a Ecclesia dizem sempre que nao querem atacar a
Igreja. Tirando isso nao ha qualquer represalia a nivel do govemo contra ela. O
papel esta a acabar e como nao tenciono pregar nenhum sermao que ninguem
ligaria, termino desejando-te um bom desempenho no teu espinhoso cargo a
avaliar pelo que me disseram aquando do retiro da Aguilha ...
Para todos os confrades e, sobretudo para os “angolanos” um grande abra90
com votos de que regressem quanto antes e para ti um abra9o de amigo.
P. Amaldo Rocha

CARTA 4: KALANDULA
KALANDULA, 17 DE DEZEMBRO DE 1976
Carissimo amigo P. Casimiro
Recebi as tuas cartas de 24/11/76 e 7/12/76. Veio com o tempo todo... Para ti,
para a comunidade dai e toda a Provincia e para a tua familia muito Boas Festas
de Natal e um Ano Novo de 77 cheio das mais abundantes ben9aos de Deus.
A minha irma, aquela pequenita e irrequieta que nos deu o almo9o um dia que
passastes em minha casa, escreveu-me toda zangada e com razao dizendo que tu
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