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K a l a n d u l a - MALANJE

CARTA 6: KALANDULA
M lSSAO DE KALANDULA, 1 3 / 3 /7 7
Caro amigo P. Casimiro
Cumprimentos amigos do sempre amigo. Ja ha bastante tempo que nao recebo
carta tua nem tao pouco a circular a dar noticia dai e daqui. Soube casualmente
da morte do saudoso P. Guimaraes e ja bastante tarde. Por outro lado ha noticias
que se propagam por ai e que nunca tiveram fundamento algum. Devia haver
um escrupuloso cuidado em propagar noticias das quais nao se tenha a certeza
absoluta. Isso pode ser prejudicial para aquele a quern digam respeito e entao
para uma colectividade. Serve de introdu9ao...
A vida por aqui continua cada vez com mais entusiasmo. A festa da Pascoa
vai ser Grande em todos os sentidos pela preparagao que se esta a fazer. Temos
de aproveitar de tudo e dar ocasiao a que o povo se manifeste a sua maneira.
Pensamos que a quinta-feira Santa sera realmente uma jomada de amor. A sextafeira uma autentica medita9ao da morte de Cristo dando uma fei9ao africana a
morte ou obito e assim se possa cristianizar os tao famosos obitos tantas vezes
deturpados por nos e por eles africanos. Queremos culminar com a alegria da
Ressurrei9ao penhor da ressurrei9ao de todo o cristao. Vamos la ver o que o
Senhor nos inspira para que esta Pascoa seja diferente e ao mesmo tempo deixe
algo nesta gente e em nos proprios.
Entao como vao os animos dessa gente para regressar? Parece que o
entusiasmo e pouco. Tenho pena de nao poder ir ai para o verao para dizer
umas coisas a esses incredulos. Chamam-me idiota, etc. etc. Esta certo e
eu aceito isso. O mesmo disseram de Cristo e eu nao sou Cristo. Que Ele
me perdoe a ousadia de O chamar para uma compara9ao!... A Congrega9ao
que tantos pergaminhos tern nestas terras e agora arreda sem mais...Sera
que nao tern correspondido as responsabilidades que assumiu nestas terras
de missao?!... Isto deixa-nos pensativos. E claro que ha muitas desculpas e
muitos argumentos e todos quando juntos sao ferteis em ideias e motivos que
acabam sempre com uma falta de doa9ao e de entrega. Ou nos entregamos ou
nao.
Bom P. Casimiro isto foi apenas para dar sinal de vida da minha parte e da tua
a ver se ainda vives ou se ja te mataram com tantos problemas... Cumprimentos
para todos sobretudo para os incredulos...
Ficando por aqui te envio um abra90 fraternal deste teu amigo sempre ao teu
dispor na disponibilidade que os cristaos e o tempo me dispensam.
Com um abra90 e na uniao das nossas ora9oes o sem amigo
P. Amaldo Rocha
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