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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

mae, esta a dar os seus frutos. E lasja se apresentam no Centro Matemo-Infantil
para vacina9ao, pesagem, exames periodicos, etc. Come9a a haver a consciencia
dum controle frequente para bem da futura mae e filho. As instala9oes do
pequeno dispensario sao demasiado reduzidas para o movimento que temos
neste campo.
Queria agradecer a Direc9ao de “Ac9ao Missionaria” o terem lan9ado nas
suas paginas o tao sonhado Projecto Matemo-Infantil, para que os amigos das
Missoes possam ter conhecimento e assim ajudarem a tomar realidade o que
durante muitos anos foi um sonho. Sera uma realidade se a vossa compreensao
e generosidade nao ficarem num simples lamento a necessidade da iniciativa e
que ate possam fazer brotar lagrimas quentes daqueles que nos leem ou ouvem,
como as daquela amargurada mae, mas que nao deram a vida ao seu querido filho;
a vossa real ajuda e que dara vida e tomarao uma realidade o nosso sonho.
Agradecemos portanto as vossas ofertas para que elas constmam uma Angola
nova, com filhos sadios, futuros cidadaos duma terra que desejamos ver renovada
e prospera em que as suas maes possam ter um Natal acolhedor e nao um Natal de
bicicleta. O futuro desta Angola martirizada pela guerra depende da vossa resposta
ao apelo feito no jomal de todos nos, a “Ac9ao Missionaria”
P. Amaldo da Rocha Ferreira
(Ac9§o Missionaria / Mar9o 90 / pg.9).
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CENTRO M ATERNO INFANTIL DE KALANDULA
Agora so me resta dizer: MUITO OBRIGADO. Um obrigado a todos quantos
concorreram com as suas ajudas ou ofertas para que a meta fosse atingida.
Quero agradecer tanto aos que contribuiram com pequenas ou grandes
quantias. Aqueles cujos nomes se conhecem, como aqueles cujos nomes ficaram
no anonimato. Aquele que depois da sua morte, pela pessoa da sua irma, quis que
uma das suas vontades ultimas fosse ajudar a causa missionaria. Que o Senhor lhe
de ou pague os juros a que tern direito. Muitos, certamente, privaram-se daquilo
que podiam ter gasto em proveito proprio para oferecerem em proveito de outros
mais necessitados.
O Centro que projectamos e que era um sonho ainda ha pouco tempo, esta
a tomar-se em realidade. Muitos, certamente, pensaram que seria uma utopia
num pais em guerra em que a tonica e a morte e a destrui9ao. Mortes na guerra
propriamente dita, vitimas das balas das armas assassinas; mortes por falta de
condi9oes de assistencia sanitaria, porque tudo vai para pagar essas balas malditas
e assassinas.
E um Projecto humilde, feito por pessoas humildes e para pessoas humildes.
Nao e uma iniciativa de um chefe de govemo, de uma pessoa importante e que anda
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nas grandes colunas dos jomais ou nos ecrans da televisao ou antenas da radio. E
a iniciativa e o grito de um povo que sofre e morre e que tern direito a viver. Sao
os gritos das maes que, abra?adas aos seus tenros filhos, lhes perguntaram porque
nasceram e agora morrem. E o silencio etemo dum ser que nunca sabera porque
nasceu e nao pode viver como todas as crian9as que nascem. E a luta e o esforgo
de tantas abnegadas Irmas Enfermeiras, que na sua dedica^o e amor procuram
o impossivel para que o debil filho de uma pobre mae possa amanha ser o futuro
duma terra que, hoje, por teimosia dos homens, e cemiterio de seres humanos.
Tudo isto, amigos, sao os gritos que se ouvem e que vos tambem escutais e que
com as vossas ofertas quereis que eles nao se repitam nem se fagam mais ouvir.
Podeis estar certos de que as vossas ajudas vao, com certeza, criar condicpoes
para salvar muitas vidas que c o n ta i n e que sem a vossa oferta seriam vidas sem
futuro e sem vida!
A Campanha chegou ao fim, mas o nosso agradecimento nao termina; ao
levantar de cada tijolo, ao subir lento das paredes, o pensamento esta em todos vos
que ao longe colocastes junto do Projecto a vossa “pedra” pesada, ou vosso leve
tijolo, mas que ambos tern a mesma finalidade e a mesma importancia. O tomar
realidade o Centro Matemo-Infantil desta Missao fustigada pela guerra e gritar
bem alto: chega de guerra, chega de mortes, vamos dar a Vida!...
E isto que nos anima, e isto que nos faz permanecer no meio deste povo que
grita pela PAZ e que muitos nao ouvem nem escutam.
Queria ainda agradecer a todos aqueles que de alguma forma concorreram ou
ainda concorrerao para toda esta aventura em favor dos que nao podem gritar,
dos que gritam e nao podemos ouvir a sua impotente voz. Agradecer mesmo aos
incredulos, que, talvez mesquinhamente, olhassem para o titulo do Jomal “Ac^ao
Missionaria” - “Quando a fe se chama partilha” e dissessem: mais um maluco!...
Sim tern toda a razao; mas o que vai valendo muitas vezes sao as iniciativas
de certos malucos a maneira de S. Paulo, Joao de Deus, Teresa de Calcuta, Pai
Americo, etc... mas que no caso se tomam obras grandes porque salvar uma vida
e a coisa maior que um irmao pode fazer ao seu irmao. Cristo e bem claro: a maior
prova de amor que podes fazer e dar a vida pelos teus irmaos, e dar a vida ao teu
irmao...
Estou a ser longo, nao e? Pois entao vou terminar. Desculpai a minha maneira
de dizer e agradecer. Sinto-me envergonhado, se nao expressei bem o meu
reconhecimento. E que muitas vezes o gesto de dar e maior do que o gesto de
agradecer... Muitas vezes nem Obrigado sabemos dizer, mas eu quero dizer um
GRANDE OBRIGADO, pelo menos do tamanho da distancia que nos separa:
Kalandula - Portugal.
Em nome de todas as maes e seus filhos, o sempre grato e agradecido em
Cristo Missionario.
Missao Catolica de Kalandula, 3 de Fevereiro de 1991
P. Amaldo da Rocha Ferreira
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