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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

destrui9ao. Destrui^ao de pessoas e de bens. Mas a sua teimosia e mais forte do
que a visao real das coisas. Querem mesmo que isto continue, assim parece, por
tudo o que se esta passando. Vamos ver se ambas as partes tem coragem para se
sentarem frente a frente para alcan9arem a tal reconcilia9ao e a Paz para esta terra
arruinada. Isto nao pode continuar etemamente. Ter-lhe-ia muita coisa a contar
mas ficara para quando nos encontrarmos um dia.
Quanto a vida na Missao continuamos sempre presentes com o povo que tem
sido admiravel para connosco. Por isso nao retiraremos por vontade propria. Ele
quer e merece a nossa presen9a. Todos os dias temos provas e testemunhos disso.
Por conseguinte estamos com ele ainda que por vezes a vida seja muito dura. Mas
o Senhor nao nos tem abandonado, pelo contrario cada vez esta mais perto e junto
de nos. As Irmas estao animadas e assumiram tambem este compromisso de ficar
com o povo e por causa do povo. Elas agradecem sempre a lembran9a de Va. Rev.a
e hoje mais do que nunca isso significa muito pois e isso que nos da for9a e apoio
para nao desanimarmos. Bendito seja Deus.
Senhor P. Quirino vou terminar. Conforme os acontecimentos irei dando
noticias. Sim, Va. Rev.a diz que nao (esta) nas suas (maos) a resokupao destes
problemas, mas mais do que isso e a sua solidariedade connosco que interessa,
sabermos que ao longe temos quern de nos nao se esquece. Muito obrigado.
Com o agradecimento das Irmas e meu me subscrevo muito grato e agradecido
por tudo.
Com um abra90 amigo e sempre grato
P. Arnaldo da Rocha Ferreira

CARTA 18: KALANDULA
M ISSAO DE KALANDULA, 22 DE JULHO DE 1990
Carissimo Amigo Sr. P. Quirino
Os meus sinceros cumprimentos e votos de boa saude para poder continuar a
sua grande ajuda a todos aqueles que precisam.
Recebi a carta de Va. Rev3, de 25/6/90 - 90/1184, trazida de Luanda pelo Sr. P.
Henrique Verdijk que veio ao Centenario da Missao de Malanje. Muito obrigado.
Ainda nao recebi o quadro electrico para o gerador, mas suponho que nesta data o
P. Geraldo ja o tera levantado.
Comecei na verdade as obras do Centro Matemo Infantil. Os alicerces estao
abertos e estamos a enche-los com pedra e massa de cimento, naturalmente. Nao
sera coisa facil. Mas que poderemos esperar de coisas faceis nesta terra em que e
mais facil destruir e arruinar? A pedra esta a 8 Km, mas com carro ou sem carro
ha-de chegar ate a obra. Sao cerca de 10 camioes. Alem disso tambem preciso de
mais areia. Mas tudo vira de carro ou sem carro. Estou a planear uma procissao
com o povo, trazendo cada um, uma pedra a cabe9a. Assim teremos o material
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junto da obra e ao mesmo tempo sera uma marcha silenciosa a pedir a PAZ para
esta pobre terra arruinada pela teimosia dos homens.
Quanto aos medicamentos, consta que o Comissario Provincial, nao quer que
recebamos medicamentos do Estado, porque, argumenta, e Municipio controlado
pela Unita. Se e controlado pela Unita de quern e a culpa? Nossa nao e de certeza.
Mas, gra?as a Deus, nao temos necessidade desses medicamentos, embora nao
os recusemos ou nao os agrade9amos. O nosso Centro tern muitissimo servi90
e muito mais teria se uma boa parte da popula9ao nao se tivesse ausentado para
a cidade ou arredores de Malanje. Temos recebido medicamentos sobretudo da
Memisa e tambem alguns da Caritas, embora me pare9a que na ajuda da Caritas
as coisas poderiam ser de outra maneira. Creio ou suspeito que nao ha uma boa
colabora9§o entre os responsaveis, daqui e os da Central estrangeira. Mas nao me
compete a mim julgar ou meter-me nesses assuntos.
Ainda quanto a minha longa correspondencia com a Misereor, desde a minha
ultima carta de 5/12/89, nunca mais recebi qualquer resposta. Tambem nao a
esperava como nao espero. Isto quer dizer que o assunto esta encerrado para nao
dizer que morreu. Tambem compreendo que nao podem atender a todos e que
alguem tera de hear sem ser atendido. So que agora e com um carro com dez anos,
quern tera de resolver o problema sera o Sr. Bispo.
Paz em Angola! Nao me parece que as conversa9oes sejam serias. Fala-se
muito, demais ate e aqui esta um dos grandes males. Diz-se em portugues: muita
parra e pouca uva. Muita conversa e ...
As comemora9oes dos cem anos da Missao de Malanje correram bastante bem
para os tempos em que vivemos. Parece-me que o Sr. Bispo esperava muito mais.
Mas tambem os tempos nao estao para grandes festas...
Vou terminar. Mais uma vez os meus sinceros agradecimentos por tudo quanto
me tern dado. Sinto-me falido diante das contas... mas ja nao posso pagar...
Termino com os cumprimentos das Irmas e meus.
Grato por tudo e ao dispor.
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 19: KALANDULA
KALANDULA, 25 DE NOVEMBRO DE 1990
Carissimo amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos amigos e votos de boa saude, extensivos ao amigo
Irmao Silva.
Antes de mais quero desejar-te a ti e ao Irmao Silva muito Boas Festas do
Natal e um Ano de 91 muito prospero e que ele nos traga a PAZ para esta pobre
terra de Angola.
Quero tambem por teu intermedio agradecer a nossa Provincia a oferta desta
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