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P. ARNALDO DA ROCHA FERREIRA

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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respondeu. Ter9a-feira tudo igual. Ninguem apareceu a socorrer. Andaram pela
vila totalmente a vontade, brincando mesmo. Passeavam de bicicleta para baixo
e para cima, etc, etc. So na quarta-feira de manha o fogo cessou. Nunca mais se
ouviu um tiro. Afinal retiraram totalmente ate cerca das 13 horas, depois de muita
coisa destruida e tudo, tudo sabotado. Tudo o que havia na vila nao ficou resto.
Ao povo levaram tambem tudo. As aldeias aqui da Missao ficaram bem limpas.
Um ciclone nao faria coisa pior... O que mais me custou foi a luta que tive com
um elemento que queria levar o jeep. Queriam transportar as coisas para a mata e
que depois entregariam o carro. Fiz-lhe ver que a nossa missao nao e de guerra e
que por isso que me pedisse o que quisesse menos o carro porque amanha iriam
interpretar mal. Depois de muita conversa com o Jose Maria e a Irma Teresa que
falam “umbundo” la se foi, pedindo so um pouco de soro para dois soldados
gravemente feridos. Dizia-se comandante, enfermeiro e condutor. Foi a luta
maior que enfrentei na minha vida. A gente fica entre a espada e a parede. Mas
Deus nos ajudou e agora voltamos a serenidade. Vamos procurar ver a situa9ao
do povo para o ajudar porque felizmente tinhamos uma reserva da Caritas que
fomos guardando para um caso como este. Nisto tudo quern sofre e o nosso povo.
Vamos viver com ele este come9ar de Quaresma antecipado... Se Deus quiser,
domingo, farei a ben9ao das cinzas. Nao havia gente nem ambiente para fazer no
dia proprio. Ja diz o profeta Joel que o que interessa nao e rasgar as vestes, mas
sim o vosso cora9ao. Tambem nao interessa em si colocar cinza na cabe9a, mas
sim rasgar o nosso cora9ao. Vamos continuar. Tinha muita coisa a dizer em mais
esta experiencia... Muita coisa e para viver e alguma para contar!...
Senhor Bispo, irmaos e irmas de Malanje e da nossa Diocese em geral. Obrigado
pela vossa solidariedade e pelo vosso sofrimento. Tera sido talvez maior do que o
nosso. Muito obrigado pela vossa partilha... Sao os tais momentos duros da nossa
vida que as vezes e dura. Mas aquilo que nos conforta e a presen9a do nosso povo.
Ele esta connosco, tambem nos temos de estar com ele. Esta a razao de ser da
nossa presen9a e permanencia. Sera para nos grande surpresa e agradavel surpresa
se nos visitasse, mais por causa do povo. Suponho que irao arranjar depressa a
ponte. Parece nao ter ficado muito danificada. Ela tinha ferro muito forte e por
isso podera ser remediada.
Senhor Bispo vou terminar. Diga por favor a Irma Luzia que sentimos a sua
ausencia, mas Deus superou tudo. Ela que nao se aflija porque ate os paludismos
e constipa9oes se curaram. A Irma Joana que tinha estado a soro no domingo, na
segunda ja estava boa para enfrentar a batalha. Que tudo isto concorra para que os
homens pensem seriamente na paz e na reconcilia9ao. Agora vou dar uma volta
pelas aldeias aqui da Missao para ver um pouco a desgra9a deste querido povo...
Vamos fazer o que pudermos.
Renovando os nossos cumprimentos despedimo-nos, se possivel, ate breve.
Estes cumprimentos sao extensivos a Va Rev3, a todos os sacerdotes da Diocese,
aos confrades e a todas as Irmas que connosco vivestes estes momentos dolorosos.
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