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O MlSSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

A nossa vida por aqui e muito dificil e dura. E um viver e trabalhar num pais
em guerra, mas quem sofre mais e o povo que nao tem culpa desta desgra9a que
mata o povo e a na9ao. Ha dinheiro para gastar na guerra estupida, mas nao ha
dinheiro para matar a fome a tanta gente que morre a fome. So quem vive no meio
deste povo e que sabe e vive o que se passa.
Hoje, Domingo de ramos, esteve bastante povo mas nao e nada que se compare
com os anos passados. Mais de 30 mil pessoas fugiu para Malanje ou Luanda,
mas nao foram para melhor porque nao tem que comer ou as cidades sao de vez
em quando flageladas com bombardeamentos e por isso tem de se refugiar e nao
tem comida ou dinheiro para a comprar. Como uma Irma vai de ferias nao sei
se poderei dar ai uma saltada este ano. Tambem e muito dificil sair e as viagens
tambem sao caras. Eu tenho andado bastante bem de saude e e o que vale, e depois
temos aqui muita gente a quem temos de ajudar. Por hoje e tudo. Boas Festas
Pascais e um abra90 para cada um de todos vos. O vosso irmao com um grande
abra90.
P. Amaldo da Rocha Ferreira

CARTA 34: KALANDULA
KALANDULA, 1 0 / 1 2 / 2 0 0 0
Caro amigo P. Casimiro
Os meus cumprimentos para ti e Ir. Silva com votos de santas Festas Natalicias
extensivas a toda a comunidade e que a Paz nos chegue pois assim nao se pode
viver.
Agrade90 tudo o que enviastes pelo P. Viana e nao so. Obrigado pela vossa
disponibilidade e interesse que sempre tendes manifestado.
Nao te vou contar, por agora, o que voltou a suceder no passado dia 20 / 10.
Nao sofri uma beliscadela gra9as a Deus, mas tive bem a consciencia do momento
que estava a viver e eu ia so na carrinha. Vinha da oficina depois de ter metido o
material trazido pelo P. Viana. Agora os prejuizos sao grandes e graves. Espero
que o Sr. Bispo se explique... Ia tambem a Irma Maria de Jesus, com o jeep novo,
mas ela “safou-se” bem, conforme as instru9oes que eu lhe tinha dado: nao parar e
seguir sempre. Ela cumpriu e o jeep apenas ficou com uma pequena recorda9ao...
Foi bom ser assim, porque para mim seria muito duro que ela fosse atingida com
o catequista que a acompanhava. Ela parou muito a frente mas teve receio e fez
bem. Foram para mim momentos muito duros. So a confian9a em Deus nos da a
coragem para prosseguir embora haja quem interprete a nossa vida como aventura
e ... nao digo a palavra!... Por isso tudo vai de mal a pior. Reconhe90 que precisava
dumas pequenas ferias, pois ja as nao tenho ha uns anos. Talvez cinco, ja nem
sei, mas no Invemo nem pensar. O ffio e o meu grande inimigo. Por isso vamos
andando e se para o proximo ano as coisas “melhorarem” entao vou aproveitar.
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0 meu primo vai ai celebrar as Bodas de Ouro Sacerdotais. Tenho pena de
nao poder ir tambem, mas alem do ffio, acho que para mim seria ainda mais duro
deixar tanto povo aqui a nossa volta e as Irmas sem perspectivas de alguem vir
aqui uns dias na minha ausencia. Confiemos nos pianos de Deus porque os nossos
estao muitas vezes errados.
Desejo renovadas Boas-Festas natalicias e que a nossa prenda para 2001 seja a
Paz e tranquilidade. Que Ele nos oi^a e atenda se de facto merecermos.
Com um fraternal abra90 para ti e para todos o sempre grato e ao dispor,
P. Arnaldo Rocha

CARTA 35: KALANDULA
MISSAO DE KALANDULA, 4 DE JANEIRO DE 2001
Caro amigo P. Casimiro
Antes de mais os meus cumprimentos amigos. Depois quero agradecer-te a
Oferta Natalicia da Provincia, que ha dias recebi, e que bem feito nos fez devido
a varios percales financeiros, sobretudo com o segundo ataque, emboscada, no
passado dia 31/10/2000. Olhando a realidade das coisas passadas nao sei como
posso estar a escrever-vos esta carta. Ja o devia ter feito mas os animos nao
favoreceriam como diz o povo. Agora estou a ultrapassar o acontecido ...
Com efeito, tudo isto tern uma historia. Confesso que quando me debnnpo
sobre o caso, eu ja ha varios dias que esperava algo que pudesse vir a acontecer.
Situa9ao geral hipocritamente dada a conhecer pela comunica9ao social, muitos
boatos, muitas viagens a Malanje por causa de colaborar na campanha contra
a Policia, muito falar na radio, na colabora9ao da Missao e sobretudo de mim,
porque ninguem se quer arriscar ou alegam nao terem meios de transporte, porque
temos de ajudar o povo, etc, etc ... Tudo isto se sabe e irrita... Fiz varias viagens
apenas por causa do povo. Nao foram bens lucrativos e muito menos ser falado
na radio, que detesto, e que por vezes ate violam os direitos humanos. Depois,
viagens ao servi90 das Irmas que estavam em capitulo, escolas, dispensario, etc.
Eu andava a espera do pior. A 24 de Agosto foi como que um aviso mas que
se resumiu em danos materiais na carrinha, e nao foram pequenos. A factura
esta comigo, depois mais umas “verdes” e etc, etc... Tudo junto a ultrapassar os
500.000$00, mas o que interessa foi a vida. Deus e Pai e nao mecanico... Nao fui
afectado por ai alem. Mas vi as coisas com olhos bem abertos. Continuei a vida
“normal” conforme as necessidades da Missao, pois temos muitas com cerca de
5.000 refugiados, doentes, orfaos, intemados e um sem fim de problemas diarios.
Tudo fruto e “oferta” desta guerra estupida a encher uns tantos e esvaziando a
maioria. Aqui, ninguem vem a nao ser o “candongueiro” procurando proveito,
correndo o risco.
Como a Irma Maria de Jesus estava em Luanda e tinhamos um jeep novo,
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