Missão Espiritana
Volume 23 | Number 23

Article 19

7-2013

Carta 11: Kalandula
Arnaldo da Rocha Ferreira

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/missao-espiritana
Recommended Citation
da Rocha Ferreira, A. (2013). Carta 11: Kalandula. Missão Espiritana, 23-24 (23-24). Retrieved from https://dsc.duq.edu/missaoespiritana/vol23/iss23/19

This Article is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Missão Espiritana by
an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection.

P. A r n a l d o

da

R o c h a Fe r r e ir a

estou tranquilo porque toda a gente viu como foi. No entanto devido talvez a
minha sensibilidade, eu fiquei arrasado. Nada e ninguem era capaz de conseguir
que eu aceitasse o facto. Mas depois de sossegar um pouco e ver a atitude deste
povo posso-te dizer que vivi os momentos mais positivos da minha vida. Nao
houve o minimo gesto de agressao ou sequer tentativa. Por isso vi que o povo
nao manifestou qualquer odio mas pelo contrario so procuravam consolar-me. O
proprio filho me abra9ava para me consolar e me dizia que eu nao tinha tido culpa
alguma. Mas depois disto foi a Missao inteira a manifestar tudo isto. Come^aram
a entregar-me ofertas em dinheiro e generos para o obito que nesta altura totaliza
mais de um milhao de Kuanzas. Das 115 catequeses que temos, 110 deram a sua
ajuda. Isto para mim tern sido tao marcante como o facto do acidente. Diante disto
como ter coragem para abandonar este povo sofredor!? A propria filha me veio
entregar 500 Kuanzas e um frango. Tanta simpatia, tanto carinho, tanta amizade
e compreensao nao contava eu. Tudo isto e que me tern dado for^a para aceitar e
viver esta situa9ao de guerra, de fome, de miseria, etc, etc...
Casimiro desculpa roubar-te este bocado de tempo. Tens sempre muito que
fazer e tudo por causa de todos nos, que as vezes nao sabemos ser gratos ou
agradecidos. Vamos continuar. Saude, gra9as a Deus nao me tern faltado e do
resto o Senhor vai dando sempre o necessario nos momentos em que Ele ve
que e mais preciso. Tende-nos sempre presentes nas vossas preces e quando nos
enviais aquilo que vos da “chatice”, desculpa-me esta minha linguagem, pensai
que quando as coisas chegam nunca sois esquecidos nas vossas canseiras, nas
vossas lutas, na vossa dedica9ao e generosidade para connosco e que nem sempre
sabemos ser agradecidos.
Para ti e para todos os confrades um grande abra90 que daqui de longe nos una
no mesmo ideal e pela mesma causa.
Com cumprimentos das Irmas e meus o sempre grato e amigo
P. Arnaldo Rocha Ferreira

CARTA 11: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 31 DE OUTUBRO DE 1989
Rev.mo e amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros e cordiais cumprimentos.
Recebi ainda em Lisboa a carta de Va. Rev3, de 4/10/89-89/1910 que muito
agrade90. Cheguei a Missao no passado dia 27/10. Embora chegasse a Luanda
no dia 12/10, fiquei em Luanda para a reuniao do Conselho Provincial nos
dias 24 e 25/10. Regressei no dia 26 e depois de 14 horas de viagem dormi em
Malanje. No dia seguinte arranquei para a Missao as 7 horas da manha.
Antes de continuar queria contar-lhe o que nos aconteceu as Irmas Jesus,
Joaquina e a mim. A cerca de 21 Kms da Missao fomos de surpresa interceptados
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pela Unita. Mandaram parar o carro e logo come9aram a sabotar as coisas que
eu trazia de ferias, nao so minhas, mas tambem pequenas encomendas para
varias irmas que me haviam dado para trazer. Arrombaram as malas todas
a for9a. Uma ate a cortaram com uma faca. Pedimos para nao queimarem a
carrinha, porque dissemos que estava a servi9o do povo. O comandante quando
lhe comunicaram que era o carro da Missao e os missionaries deu ordens
para nao queimarem a carrinha nem roubarem nada, so que algumas coisas
ja estavam roubadas. Depois mandaram-nos ou levaram-nos ao comandante
que queria falar connosco. Fomos entao e ele pediu muita desculpa porque o
objectivo nao era o carro da Missao. Ficaram ate surpreendidos ao ver que
eramos nos. Escreveu os nossos nomes e pediu-nos para continuarmos na
Missao a trabalhar com o povo e que nao tivessemos medo pois ninguem
nos faria mal. Despediu-se de nos e disse-nos que podiamos ir em paz e que
pedissemos a paz para Angola. Chegando a estrada ainda quis despedir-se
pelo radio que traziam. Voltou a repetir o que nos tinha dito e desejou-nos boa
viagem.
Chegados a estrada vendo que faltava muitas coisas come9aram a entregar
algumas, muitas delas ja danificadas, inclusive os meus documentos. No
entanto muitas coisas tinham desaparecido e nunca mais as vimos. Mas o que
interessa e que nos trataram muito delicadamente, nao nos amea9aram, nem
manifestaram qualquer atitude de agressao. E mais uma historia da nossa vida
missionaria a juntar a tantas historias da vida dos missionaries. Na Eucaristia
a que presidi em Lisboa na vespera da minha partida para Luanda eu dizia: nao
pe90 ouro nem prata, mas apenas as vossas ora9oes pois nao sabemos o que
nos pode aparecer amanha no campo de trabalho. Apareceu este acontecimento
e certamente que a mao de Deus e de Maria esteve connosco. Demos gra9as ao
Senhor pois Ele esta connosco.
Quanto ao conteudo da carta de Va. Reva, vamos ver o que resolve a
Misereor. Todavia a obra sera feita mesmo que tenhamos de pedir a ajuda do
povo. As vezes nao percebo bem o criterio que usam quando subsidiam uma
obra. Esperemos a ver o que eles decidem.
Ao ter conhecimento da morte do P. Joao Vissers e do P. Adriano eu queria
endere9ar as minhas condolencias a familia dos dois, em especial ao seu irmao
P. Francisco, bem como a familia Espiritana da Holanda.
Espero que talvez nos possamos encontrar em Luanda la para os meados
do proximo mes.
Por hoje vou terminar. Envio-lhe os meus cumprimentos bem como os das
seis irmas que estao aqui e do seminarista espiritano em estagio.
De Va. Rev3. Me despe9o com um fraternal abra9o.
O sempre grato e muito agradecido.
P. Amaldo da Rocha Ferreira
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CARTA 12: KALANDULA
MISSAO CATOLICA DE KALANDULA, 4 DE FEVEREIRO DE 1990
Rev.mo Senhor R Quirino
Os meus sinceros e cordiais cumprimentos.
Certamente que recebeu a minha carta datada de 31/10/1988. Agora tomo
a liberdade de lhe enviar as fotocopias de uma carta recebida da Misereor e
da resposta a mesma. Ainda nao recebi qualquer resposta, mas isso e normal.
Leva sempre tempo. Como vera pela carta que me enviaram o projecto do
Centro Matemo-Infantil foi muito bem acolhido e mereceu especial aten9ao.
Ainda bem. No entanto podera pelo nosso jomal “AC9S0 Missionaria”, verificar
que tambem ha interesse pela LIAM em ajudar o nosso projecto. Todavia
come9aremos as obras muito brevemente, pois que algum material possuimos
para o efeito.
Por aqui a situa9ao varia de dia para dia. Uns melhor outros pior. Uns dias em
que nao podemos passar para Malanje e outros em que temos de voltar para tras
e outros ainda que nem sequer podemos sair de casa. Enfim e a vida. Esperamos
todavia por dias melhores e sobretudo confiamos e temos esperan9a que a PAZ
tambem nao tardara. Oxala que este nosso optimismo se concretize e quanto
antes.
Tinha inten9ao de fazer um pedido, mas nao tenho coragem de o fazer nesta
carta. Estou sempre a pedir e quando se pede muito corremos o perigo de ter
vergonha de o fazer ou entao caimos no outro extremo, perdemos a vergonha de
pedir. Nao queria cair nem num, nem noutro.
Com os meus melhores cumprimentos me despe90 com fratemais sauda9oes.
Grato e ao dispor
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 13: KALANDULA
KALANDULA, 2 DE M A R £ 0 DE 1990
Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo de Malanje,
D. Eugenio Salessu
Os nossos cordiais cumprimentos, das Irmas, Jose Maria e meus, bem como
deste povo sofredor. Era para escrever a mao para nao duvidarem desta carta. Em
primeiro lugar queremos comunicar que estamos todos bem e de saude gra9as a
Deus. Diz o povo que Deus e Pai e nao padrasto. Sim, esta connosco. A guerra
come90u as 5.45 hs de segunda-feira. Ainda rezei Missa as 7 hs. Depois foi um
pandemonio. Aqui na aldeia junto a Missao montaram uma sentinela e por isso
ouvimos “bue” de tiros. Pensamos que algumas horas depois tudo passaria,
mas nao. Toda a noite, na vila deram tiros e a Fapla nao respondia, como nao
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