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P. A r n a l d o

da

R o c h a Fe r r e ir a

toalhas de rosto e banho, tanto para as camas de parturientes como ber9os de
bebes. Aqui fica tambem o nosso apelo para conseguirmos colocar tudo em
funcionamento. Esperamos pois a vossa colabora9ao e ajuda.
A Matemidade uma vez que foi construida durante a guerra e inaugurada ja
sem guerra sera chamada: MATERNIDADE RAINHA DA PAZ.
Sera urn marco a nos lembrar que a guerra terminou e que a Reconcilia9ao e a
Paz chegou para ficar.
PERSPECTIVAS: Agora ha que olhar para o futuro. Arecupera9ao das aldeias,
do regresso do povo as mesmas e organizar o trabalho pastoral e catequetico das
mesmas. Temos de ir procurar as ovelhas perdidas ou doentes para as trazer para
junto do pastor. Tern de saber que alguem as procura e nos temos de manifestar
que as queremos juntas ao nosso lado.
Creio que ainda por bastante tempo temos de seguir o tradicional metodo de
trabalho: formar aldeias cristas em que o chefe religioso sera o catequista, sempre
apoiado e orientado pelo missionario.
Nos e que temos de chamar as diversas ovelhas para lhes dizer que o pastor
espera por elas e que a guerra nao as repudiou mas como o pai esperava o filho
prodigo assim o Verdadeiro Pastor as espera e acolhe tambem.
Muitos cristaos se tomaram filhos prodigos por causa da guerrilha. Agora
vemos que temos de voltar a casa patema. Nesta casa esta “Alguem” que vos
recebe. Nao haja medo ou receio porque os bra90S estao bem abertos para a todos
receber e abra9ar.
Reconhecemos que ha muito a fazer, assim haja boa vontade e pessoal que
muito ha-de se fazer porque muitissimo ha a realizar.
Confiemos n'Ele porque nos darn o animo necessario para nao desanimar, mas
prosseguir e veneer as dificuldades que iremos encontrando.
Confiemos no Missionario e na Rainha das Missoes e Mae dos Missionaries.
Missao Catolica de Kalandula, 14 de Outubro de 2002,
Semana de prepara9ao para o Domingo das Missoes.
O Missionario em Kalandula
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
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A CORAGEM D O CATEQUISTA D O M IN G O S
O episodio que vamos relatar passou-se com um catequista desta Missao. Homem
casado, ffequentou a Escola de Catequistas da Diocese de Malanje na epoca anterior
a Independencia de Angola. Terminado o curso, regressou a sua Missao do Cuale
onde trabalhavam os Padres Bascos. Ai lhe nasceram varios filhos. De seis, apenas
um era rapaz. O pai desejava que fosse sacerdote. Era a menina de seus olhos.
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Foi crescendo. O aproveitamento escolar era muito acima da media. Esperto, vivo,
alegre, lider. O pai orgulhava-se com o seu Emidio, assim se chamava.
A MORTE PREMATURA DO EM IDIO
Na convivencia com os seus colegas sempre sobressaia. Um dia, nas suas
brincadeiras escolares, um outro aluno, seu amigo, no jogo da bola deu-lhe um
pontape atingindo-o no ba90. Coisas normais. A partir daqui o miudo c o n g o u
a sentir-se mal, adoecendo finalmente. O ba90 come90u a dilatar-se, a barriga
a ficar saliente, nao comia, etc.... Depois de tratado pelas Irmas Enfermeiras,
as melhoras eram poucas. Foi levado ao medico e nada. Tudo se tentou, mas as
melhoras eram nulas. Volta a casa e seus pais, procurando a todo o custo a sua cura,
levam-no a um “medico” tradicional que ate curam doen9as com medicamentos
de plantas medicinais. Mas tudo em vao. As esperan9as de cura iam morrendo. Eu
proprio o levei a Malanje; o mal la estava e nao o poupou. A 6 de Junho de 1992,
o Emidio deixou-nos para sempre. A pobre mae ficou inconformada. Seus pais
ficaram mergulhados na maior das dores; o pai contrariamente dizia: “Deus mo-lo
deu, Deus mo-lo levou!”
O DESASTRE DA CO NCEI^A O
Todavia as prova9oes do nosso catequista nao tinham acabado, apenas haviam
come9ado. Com os varios ataques da Unita a este Municipio de Kalandula e a
Missao, os pais, mas sobretudo a mae, insistiu para enviar as duas filhas que
restavam para Luanda a fim de as livrar dos raptos feitos pela guerrilha. La
partiram rumo a Capital a Concei9ao e a Catarina. Matricularam-se, iam as aulas,
a vida corria normalmente. Porem num dia nao as duas manas sairam de casa. Ao
atravessarem a rua a Concei9ao com cerca de 17 anos e atropelada por um carro
que passava a grande velocidade. Bateu-lhe em cheio, projectando-a e deixando-a
bastante ferida e quase morta. Levada ao Hospital ela apenas balbuciou vou morrer
e faleceu pouco depois. Quando os pais tiveram conhecimento deslocaram-se a
Luanda para fazerem o tradicional obito. Desta vez a mae estava mais conformada
pois se sentia, ate certo ponto, responsavel pelo que tinha acontecido. O pai nao
queria que elas fossem para a capital, mas a mae insistiu. Diante disto, o pobre
pai deu mais um testemunho de fe. “Deus ma deu, Deus ma levou ... Ele e
que sabe!”... “A sua vontade seja mais uma vez feita“. Foi a segunda vitima da
guerra... Mas Deus pedia-lhe mais.
O ASSASSINIO DA REBECA
A 29 de Julho de 2000, a Unita novamente atacou o acampamento dos
refugiados na Missao. Deram sinal as 6,50 horas da manha. Tiroteio, povo em
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panico e em fuga, saque das casas, gritos de dor, confusao, morte... Dois soldados
da unita foram a casa do catequista Domingos, vendo la uns sacos vazios. A
esposa do Domingos ainda tentou evitar que a filha Rebeca, jovem mae, viesse
para fora de casa. Ela nao ligou a mae. Uma vez fora, estando presentes o pai
e a mae e ela no meio, esta disse ao guerrilheiro: “esses sacos sao do chefe”...
e disse o seu nome. Ouvindo isso, o guerrilheiro da ordem: “mata-a porque e a
mulher do chefe” e dois tiros se ouviram. E ela caiu entre a mae e o pai, varada
por tiros assassinos. Sua filhinha jazia na cama dormindo alheia a tudo. Nao mais
receberia o calor maternal nem o leite quente dos seios de sua jovem mae. Tendo
ouvido os gritos dos pais e apercebendo-me do nome da filha, Rebeca, fui ver
o que se passava. Ja vinham ao meu encontro banhados em lagrimas dar-me a
triste noticia. Abra9ados os tres senti fortemente a dor que dilacerava aqueles pais.
As lagrimas nao me correram porque estavam esgotadas. Palavras nao saiam. O
espectaculo nu e cru abafaram todas as palavras e, por algum tempo, apenas o
coraqao batia descontrolado.
Terceira prova muito dura pedia o Senhor da vida e da morte. Tres rebentos
colhidos na flor da vida, esperan9a, ilusao dos seus pais, por morte violenta...
Um a

fe p r o v a d e f o g o

Depois da retirada da Unita, era um sabado, tratamos do obito. No dia seguinte,
depois de uma vigilia feita pelos cristaos e nao so, transportamos o cadaver da Rebeca
para a Igreja. Rezamos Missa de corpo presente. Terminada a Missa, organizamos o
cortejo funebre para o cemiterio da Missao. Sem ninguem contar com nada, aparece
o pai da Rebeca e diz: “eu quero ir a frente do cortejo com a cruz... Quero levar a
minha cruz e a da minha filha ate a sepultura. Cruz na vida, cruz da morte”. .. So uma
fe grande nos faz compreender a atitude deste pai desfeito! E que ele ouviu o apelo
do Senhor ao perguntar-lhe se O amava... Tu sabes que te amo... O testemunho
desta fe estava bem patente nao so com as palavras, mas com a cruz dizendo a Deus
e a todos nos que livre e espontaneamente levava a cruz que o Senhor lhe colocou
aos ombros. Nao fa90 mais comentarios. As palavras nestes momentos nao dizem
nada. O silencio e os gestos dizem mais, porque dizem TUDO.
P. Arnaldo da Rocha Ferreira
Na missao de Kalandula, em Malanje
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KALANDULA - MALANJE
A MISSAO DA RESISTENCLA
“Reconstruir na Esperan9a” foi o lema que levou, no inicio do mes de Agosto,
8 Jovens Sem Fronteiras (JSF), coordenados pelo Pe. Raul Viana, a Kalandula,
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