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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

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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ainda nao passastes por la desde que eu vim. E que a minha familia contava que
tu ao menos quando fosses para aqueles lados desses um “moio” em sinal de que
estavas connosco visitando os nossos familiares. La lhe disse que era por causa da
falta de tempo, mas nao a convenci. Como agora o P. Viana vai de ferias podias
um dia combinar com ele e dares la uma saltada para eles nao pensarem que isto
aqui e um degredo ou que passamos mal. Entendido?!...
Sei que ha problemas na Provlncia. Todavia ainda volto a dizer que as razoes
invocadas nao colhem. Hoje que tanta abertura ha para cada um optar, sera que
so vejam como solu9ao para todos os casos o simples passar ao estado laical e
procurar uma mulher? Nao havera mais maneiras de resolver casos?
Continuando na linha da ultima carta cada vez confirmo mais o que nas
anteriores tenho dito. Nao retiro uma linha sequer. E claro que amanha nao sabemos
o que nos podera acontecer, mas para agora e como sempre tenho dito. Trabalho
nao falta e a gente agradece a nossa presen9a. Ainda ontem recebi uma carta dos
cristaos do Quinje a dizerem-me que os va visitar porque estao muito mal sem
missionario vai para mais de um ano. E dizem assim: “Ex.mo Reverendissimo
Camarada Padre Roxa. A sua saude e nosso desejo. Nos ca vamos como Deus
quer; nos que somos Cristaos e Catequista do Quinje desejamos a sua xegada aqui
no Quinje afim de nos dar sempre as visitas como dantes andava fazer. Porque
ja estamos a um ano nunca temos visita do Nosso Padre ou missionario. Porque
sem visita do Padre estamos morto na vida. Nada mais a dizer seus catequistas e
cristaos do Quinje”. E claro que vou la mesmo no dia 19. Por acaso no dia em que
recebi esta “mucanda” tinha mandado outra a dizer que iria la no domingo dia 19.
E assim por toda a parte.
Como de costume, e que tu sabes bem fui para Cateco no domingo depois da l a
sexta-feira. Agora por conveniencia de servi90 e porque tenho servi90 na missao
todos os domingos, vou na segunda-feira. Entao fui e por acaso estava a chover
bem. Estava pouca gente pois a chuva nao deixou que viessem. Todavia notava-se
a satisfa9ao e alegria por termos regressado ao meio deles. Foram martirizados
a serio. As marcas da guerra estao bem patentes em tudo, no fisico e no moral.
Todavia no material nota-se isso de forma realista. Tiveram praticamente duas
guerras. Da primeira mataram cerca de 40 pessoas entre as quais uma familia
em que pereceram os pais e cinco filhos. Uns dias depois morria mais uma filha
com desgosto e ficou apenas um rapaz que tern bem marcada toda esta tragedia.
Casas queimaram umas duzentas. Depois desta primeira guerra ainda fui la ter
com eles. Foi agora que eu soube que numa dessas visitas nos queriam matar, mas
que alguns se revoltaram e nao nos fizeram mal. Isto dizem... Depois da segunda
guerra ai por Mar90 foi menor em mortes, mas maior em estragos materiais. Da
igreja so ficaram as paredes. Esta esburacada por todos os lados. As imagens
foram partidas e queimadas. O pobre de S. Sebastiao da primeira guerra escapou
ileso apesar das setas que ja tinha cravadas. Desta vez nao escapou e assim foram
queimados ele, Na Sa de Fatima, a S. Filomena que o povo nao autorizou que se
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retirasse a quando da sua retirada... obrigatoria! Mas ja esta outra imagem de
Nossa Senhora para ir para o lugar da outra. Portas, janelas, sacrario, altar, tecto,
tudo o vendaval levou. Chove como na rua de tanto buraco que tem. Todavia e
isto nos da coragem e animo: o vendaval e a furia raivosa nao levou a FE daquela
sacrificada gente. Ficaram mais fortes na sua provada fe. Ja la voltei outra vez e
desta vez estava bom tempo. Nao esquecer que este ano S. Pedro descuidou-se e
nao consegue fechar as comportas e por isso o Lucala ja anda ha muito tempo a
passear fora do leito o que so devia acontecer em Mar90. Como dizia ja la voltei
e entao com bom tempo a igreja estava praticamente cheia e sempre o mesmo
entusiasmo a atestar o que disse atras. Diante disto que mais queremos para nos
sentirmos felizes no meio deste bom povo? Merecem que estejamos com ele. Nao
tenho a minima queixa seja de quern for ate este momento. Por isso fa9amos tudo
por eles.
No passado dia 8 deste mes fui rezar Missa ao Cuale. Como sabes ja antes
da guerra nao tinha missionario pelo facto do P. Jose Maria ter ido a sua casa
devido a doen9a que depois vitimou seu pai. Bastante gente e com entusiasmo.
Nao conhe90 aquela area e por isso nao posso fazer um juizo de antes e depois
das confrontaqoes. A igreja foi tambem bastante atingida e ha uma parte bastante
danificada tendo de levar chapas novas. As marcas das balas sao tantas que nem
sequer tentei conta-las. A casa das Irmas, intemato e casa dos padres estao bastante
danificados. O vendaval passou e com violencia. Praticamente todo o recheio das
casas desapareceu. O que la ficou e foi praticamente tudo, tudo o vento levou.
Estou tambem encarregado de la ir ao menos uma vez por mes o que vou come9ar
a fazer a partir de Janeiro. Fa90 de conta que e mais uma catequese a visitar, e
vamos para a frente. E a nossa vida e esta. As ovelhas a conhecerem e a chamarem
mais pelo pastor e nos mais contentes por elas ainda precisarem de nos. Chegase a noite com vontade de descansar e ao mesmo tempo satisfeitos por ainda nos
chamarem... Ate quando? Nao interessa nem se fazem contas. So se da de comer
a quern pede e tem fome!... Desculpa: aqui apareceu o papel roto...
Estamos a chegar ao Natal. Temos para ja um programa bastante cheio. Nao
havera Missa a meia-noite. Havera so a do dia. Durante esta Missa farei alguns
Baptismos integrados na Liturgia natalicia. Durante a Missa havera ofertorio solene
em que tudo sera recebido desde a simples fuba, bananas, feijao, jinguba, galinhas
ate ao bode mais velho que apare9a. Tudo e tudo... Sao generosos e gostam de dar.
Depois da Missa havera mais Baptismos. Agora os catequistas e seus auxiliares e
que apresentam os candidates a receber o Baptismo. Eles e que preparam, etc, etc.
Tem tornado isto muito a serio e para nos e trabalho que nos tiram e ao mesmo
tempo tomam mais consciencia da sua vida de cristaos comprometidos. Depois do
almo90 havera uma reuniao magna com todos os catequistas em que se irao tra9ar
as novas orienta9oes, que serao discutidas entre todos, a seguir nas catequeses,
etc, etc. Ja ficou assente que catequista que nao venha a reuniao a nao ser por
motivo de doenqa comprovada, sera automaticamente eliminado do servi9o de
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catequista. Ha que limpar... para nao dizer sanear, mas isto no sentido que se
deve entender. Estamos tambem a “motorizar” os mais activos e que tem servi90
a tempo quase pleno como seja os formados na escola de catequistas. Agora ou
nunca. A epoca passada foi uma; agora e outra e por isso aproveitamos tudo nesse
sentido. Nao interessa fazer muitos pianos. Interessa sim, fazer, trabalhar dia a dia
e aproveitar os momentos presentes.
Bern mas ja me esquecia que ja ia na terceira pagina e tanto trabalho que tenho
a fazer. Por isso vou terminar.
Nao fa$o apelos porque me chamam ingenuo!... Tu dizias-me que fosse realista
e fui. Ainda hoje veio ter comigo o comandante das Fapla daqui para comprar uma
Biblia. Andou nos Capuchinhos. E eu nao tive coragem de lhe pedir 250S00 mas
pelo contrario tive o prazer e satisfa^ao de lha “oferecer”. Isto e a realidade...
Mas tambem quando ele chegou deixei o trabalho e sujo que estava a compor o
carro para sair no domingo para o Quinje e nao sabia que iria ter esta agradavel
surpresa... E esta vida. Mas tambem o nosso pao e de quinze dias. Mas outros se
calhar nem dum mes tem...
Vamos para a frente cantando e rindo ou chorando. Ha tempo para tudo...
Confiemos em Deus. Ele e que ha-de resolver muito dos problemas! Ainda faz
falta (fara?...) as vezes conversar com Ele e perguntar-lhe: entao como e?L. E so
na medida em que tivermos coragem para lhe perguntar: entao como e? E que Ele
dara uma resposta.
Cumprimentos para todos. Escreve tambem para se saber se ainda ha gente
viva por ai ja que muitos pensam que nos ja estamos mortos...
Com um abra90 amigo do sempre amigo
P. Arnaldo Rocha

CARTA 5: KALANDULA
KALANDULA, 14 DE JANEIRO DE 1977
Carissimo amigo P. Casimiro
Que tenhas passado um Natal alegre em uniao com Cristo sao os votos do teu
amigo sempre grato e ao teu dispor. Nao te admires de ha tanto tempo nao te ter
escrito mas o trabalho nao deixa muito tempo disponivel. O que eu te dizia nas
cartas anteriores esta dito e nao retiro nada do que escrevi. Agora dou-te noticias
do que foi este Natal de 76.
Posso desde ja dizer-te que foi um Natal diferente de qualquer outro aqui
passado. Para mim foi unico e que me encheu em todos os sentidos. Foi um Natal
a afficana. E certo que fizemos uma certa propaganda para que ele resultasse
num verdadeiro natal. Encontro com Cristo e encontro com os homens atraves de
Cristo. Creio que os dois fins propostos se alcan9aram.
Logo no dia 23 come9aram a chegar a Missao como “antigamente” numeroso
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