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O

m is s io n a r io d e

Ka l a n d u l a - MALANJE

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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dificil, o comodo pelo incomodo, o bem estar pelo mal estar, a seguransa pela
incerteza; e para nos um exemplo e um estimulo. O P. Joao da Quibala tambem
regressou cheio de coragem. Que Deus lhe de a for9a para poder enfrentar a
ausencia do companheiro de trabalho o nunca esquecido Padre Antonio que
bem merece ser escrito com letras maiusculas ou grandes. Deus seja louvado
em tudo.
Mais uma vez o meu obrigado por tudo. Que Deus recompense aqueles que
na rectaguarda apoiam e ajudam aqueles que na linha da frente avan^am.
Com um abra?o amigo
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 9: KALANDULA
M lSSA O CATOLICA DE KALANDULA, 16 DE JU N H O DE 1985
Amigo Sr. P. Quirino,
Os meus cumprimentos amigos e votos de boa saude. Recebi no passado
dia 28 de Maio as suas duas cartas, uma de Roma com a data de 28/4 e a da
Holanda de 8/5. Vou responder por pontos para melhor clareza.
... (agradece ajudas e faz pedidos)
Quanto a situa9ao, actualmente, estamos bastante bem porque temos
militares acampados perto da Missao, ou melhor, entre a vila e a Missao. No
passado mes de Mar90 e Abril passamos um pouco mal. Aldeias massacradas,
queimadas, etc. e isto metia medo. Por outro lado os responsaveis foram-se para
Malanje e nos ficamos praticamente sos. Mas tudo passou e agora o ambiente
e melhor e de mais optimismo.
Quanto ao ataque de que foram vitimas os Padres John e Etienne*, certamente
que ja sabe os pormenores. O P. Etienne apanhou uma bala e caiu fulminado.
O P. John apanhou uma bala nas costas. Depois foi levado e l l dias depois foi
libertado. Dizem que pensavam ser cubanos... Enfim, mais um missionario
a come9ar a sua carreira ou apostolado que desaparece e nos que somos tao
*.0 P. Quirino Oudjijk era um Espiritano holandes que fo i missionario no
Brasil varios anos. De regresso a Holanda, fe z a ligagao entre os missionarios
em Angola e as grandes organizagoes de apoio internacional catolico com
sede na Holanda e Alemanha (Caritas, Missio, Miserior...). 'Trabalhou
incansavelmente por Angola ate que a morte repentina a todos surpreendeu e
consternou.
** . O P Antonio Van Horrik era um Espiritano holandes que trabalhou
muitos anos em Angola. Durante a guerra civil, fo i surpreendido por uma
emboscada. Ainda conseguiu escapar, mas ser-lhe-ia amputada uma perna.
Mesmo com estes limites fisicos, regressou a Angola onde continuou, com
coragem, a sua Missao no Lobito.
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