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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

CARTA 7: KALANDULA
d e A b r il d e 1977

Ka l a n d u l a , 29

Carissimo amigo P. Casimiro
Recebi a tua carta de 6 deste a 24 do mesmo. Grato por tudo o que nela me
das de novidade. Sim, ja ha muito tempo que nao recebo carta tua nem a Ac9ao
Missionaria nem nada. Estou quase esquecido. Mas ainda sou vivo. Tambem
falas numa circular. Nem esta recebi. Ou mandas para aqui ou entao em Luanda
tudo se perde... Eu sabia que tinhas mandado qualquer coisa mas ninguem me
entregou fosse o que fosse e eu nao insisti a perguntar pelo que teria vindo.
Esperei precisamente para te escrever depois da Pascoa para te dar noticias das
festas pascais. Pois foram como se previam. Muito movimento a recordar anos
antigos. Ja no Domingo de Ramos a afluencia foi grande. Foi aumentando e na
Vigilia Pascal a igreja estava totalmente cheia. No Domingo, na Missa do dia,
a gente ficou fora outra tanta da que estava dentro. Talvez umas 4 mil pessoas.
Fiz alguns baptismos na vigilia, mas a maioria foram feitos no Domingo de
Pascoa. Chega-se ao fim extenuado mas satisfeito por tudo o que se vive nestes
momentos. Ja na segunda-feira santa fui a Cateco e entao ai nem tinha tempo
sequer para almo9ar. Confissdes e mais confissoes, baptismos, casamentos e
regressei a casa ja de noite nao me lembrando que ja tinha passado a hora do
almo90. Quinta-feira depois da Pascoa fui ao Cuale. Gente um pouco fria mas
que enfeitou a igreja com a sua presen9a. Cerca de 20 baptismos apesar da
chuva e do caminho mau que esta.
No Domingo de Pascoela fui a Caxito e uma enchente de gente. Cerca de
65 baptizados e alguns casamentos e regressar ja um pouco tarde para no dia
seguinte seguir para Luanda a fim de arranjar vestuario para vestir a nudez desta
pobre gente. Alguma coisa se arranjou e eu para mim arranjei uma constipa9ao
e um paludismo que so hoje parece querer largar-me. Bern desta vez escolhi a
pior parte...
Como sabes, tivemos a sagra9ao de D. Marcos*. Foi festa grande emMalanje.
Calculava-se em cerca de 6.000 pessoas. Foi debaixo das mangueiras da Missao
de Malanje, aquelas que estao logo a entrada. Simplesmente deslumbrante toda
a cerimonia com aquela gente toda a vibrar em unissono. Malanje deu bem
testemunho da sua fe e comunhao com a igreja. Nao te posso exprimir por
palavras aqueles momentos que foram vividos. Bem, eu digo momentos, mas
foram algumas horas.
Sim, temos novo bispo. Alguns dirao: mais um!... e de facto e mais um duma
serie de 4+1. O que importa e que todos colaborem com ele e que as “makas”
desapare9am duma vez para sempre num dialogo aberto e franco de parte a
parte, de contrario estamos sempre a marcar passo ou pior ainda a prejudicar
tudo. Vamos ver como as coisas se conduzem. Da minha parte estou optimista.
Creio que no mal que existe, o grande mal esta em nao se debelar o mal pela
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raiz. Ha uma ferida, ninguem duvida. E preciso cura-la. Mas nao se curara se
quisermos colocar pomada e mais pomada em cima formando uma crosta que
encobre a chaga. Agora ha que descascar tudo e tudo colocar a mostra para se
come9ar o tratamento adequado. Nao te parece que deve ser assim? Doutra
maneira estamos a entravar o andamento da Igreja.
Nao te preocupes em que me possa passar pela cabe^a que sou ou somos
postos de parte. Nunca pensei isso nem nunca pensarei. Apenas te quis dizer
que nao recebi nada teu, o que e verdade. Agora nem uma revista se recebe. E o
que e interessante e que nas contas la vem a conta... So noticias que se ouvem
mas nem sempre os receptadores estao muito em forma e resulta que andamos
mesmo as escuras. Tambem nao ha grande tempo para isso.
O meu primo parece que esta realmente melhor e que ira tratar da saude e
descansar. Eu certamente terei de ir ai dar uma saltada em Setembro proximo.
Meus Pais fazem as Bodas de Ouro Matrimoniais e queriam que a familia
estivesse toda. A minha Irma ainda deve estar. O Domingos na mesma. O P. Ze,
idem, e eu nao quero deixar de dar esta satisfa9ao aos meus Pais. Mas ainda
vou pensar se deverei ir ou nao e pedir as respectivas autoriza9oes. Bilhete de
ida e volta de contrario prefiro nao ir. Mas isso ainda vem longe.
Nesta data em que te escrevo parece que chegam alguns confrades a Luanda,
entre eles o P. Camboa, Irmaos Joaquim e Damiao e PP. Antonio e Joao para a
Quibala. Pouco apouco vao vindo. O que importa e nao desanimar. Custa esperar.
Eu que o diga. Mas uma coisa e esperar e saber esperar e outra e desesperar.
Parece que estou a ser ja longo de mais e sem nada dizer. Concordo e por
isso vou terminar. Continua a dizer a essa gente que nao tenha medo de vir, que
nao desanime mas saiba esperar porque a hora chegara quando as vezes menos
seria de esperar.
Com abra90 do sempre amigo de quern podes dispor.
P. Amaldo Rocha
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CARTA 8: KALANDULA
de N ovem bro

Ka l a n d u l a , 8

de

1982

Amigo Senhor Padre Quirino*
Os meus cumprimentos amigos e os meus agradecimentos por tudo quanto
fez por mim e por esta Missao.
... (agradece ajudas e enviaprojecto para Misereor)
Muito me alegrou o regresso do P. Antonio** do Lobito. Que exemplo
de homem de coragem e de fe. Depois de tantas prova9oes troca o facil pelo
*.Z). Pedro Marcos fo i nomeado Bispo do Saurimo, sucedendo a D. Franklin
da Costa que seguiu para o Huambo.
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