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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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provincia de Malanje, em Angola. O projeto denominado “Ponte 2003”, que teve
a dura9ao aproximada de um mes, foi organizado em conjunto pela ONGD Sol
Sem Fronteiras (Solsef), pelo Movimento Jovens Sem Fronteiras (JSF) e pela
Missao Catolica de Kalandula.
Situada a 450 Km de Luanda, na mesma linha em dire^ao a Leste, Kalandula
(antiga Duque de Bragan^a), e conhecida pelas suas famosas quedas de agua (uma
das maiores do continente africano) que se situam nos arredores da vila. Este
antigo local turistico foi palco de muitas batalhas nos ultimos anos em que durou
a guerra civil. Rodeada pelo Rio Lucala e por pequenos afluentes, percebe-se bem
a importancia que as “pontes” tern nestas paragens.
DE LUANDA A KALANDULA: 4 5 0 KM EM lOH!
O dia 4 de Agosto come90u bem cedo para todos nos: 5h30m, hora de
levantar. Depois de uma longa viagem de aviao no dia anterior, uma outra longa
viagem nos esperava ate Kalandula. Sao 450 km para percorrer em lOh no
meio de poeira, de buracos e de saltos dentro do jipe. A paisagem e dominada
pelos embondeiros (uma arvore tipicamente africana) e pela propria estrada
que parece nao ter fim. Faz-se uma paragem num mercado para desentorpecer
as pemas e experimentar umas bananas e umas laranjas doces e sumarentas
de cor verde! Acaba-se a estrada do asfalto esburacado, entra-se numa outra
igualmente esburacada mas de terra batida. A minha t-shirt branca de branco ja
nao tern nada e o meu cabelo preto parece pintado de castanho-avermelhado.
Talvez esta viagem nos tenha feito entender que a missao tambem e feita de
paciencia e resistencia e que o caminho nem sempre e feito com a rapidez que
nos desejariamos.
EM KALANDULA, FINALMENTE
Ao entrar na vila, os sinais da guerra sao evidentes: casas destruidas, estradas
esburacadas, postes de ilumina9ao (ou que ja deram ilumina9ao) meio tombados,
etc. Aqui e acola, tenues sinais de recupera9ao: uma ponte ja reconstruida, alguns
buracos da estrada tapados. Mas o sinal mais importante: o aparente regresso das
pessoas a uma vida normal.
A missao dista 2 km do centro da vila. Ao entrar na missao, nota-se rapidamente
a organizaqao dos espa90s. As bonitas mangueiras a entrada, a Igreja imponente,
as escolas, o centro de saude, a matemidade, a casa das Irmas, a casa dos padres
e a antiga casa dos professores que foi remodelada para nos alojar. Aquele seria o
espa90 privilegiado da nossa ac9ao durante aproximadamente 4 semanas.
O acolhimento por parte da popula9ao de Kalandula estava espelhado em dois
cartazes na Igreja: “O Povo de Kalandula acolhe-vos com alegria e Portugal e
Angola unidos na fe”. Duas palavras que mais nos marcaram nesta experiencia.
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acolhimento e partilha. O acolhimento tambem foi demonstrado pelas ofertas
simbolicas que nos fizeram na primeira eucaristia: duas galinhas e um alguidar
cheio de mandioca!
C O M OS CATEQUISTAS:

a p r o f u n d a r a fe

ADiocese de Malanj e e do tamanho de Portugal e tem uma vintena de sacerdotes!
A missao de Kalandula serve uma vasta area de pequenas comunidades que vao
para alem de 150 km. Muitas comunidades nao tem a celebra^ao da eucaristia
ha muitos anos. Aos problemas de desloca9ao derivados da guerra, juntam-se
as distancias entre as aldeias e a missao que sao muito grandes. Para manter
as comunidades vivas e dinamicas e necessario confiar a missao da Igreja aos
catequistas. O nosso primeiro encontro com eles revelou-nos a importancia que
estes animadores de comunidade tem na evangeliza9ao. Alguns vieram de mais
de 150 km a pe (5 dias de caminhada) para frequentar o curso de Aprofundamento
Biblico e de Espiritualidade Missionaria. Testemunhos grandes de homens e
mulheres simples no sentido mais puro e mais bonito da palavra. A evangeliza9ao
tambem passa pela educa9ao civica. Por isso, apostou-se tambem em aulas de
educa9ao para os Direitos Humanos, No9oes Basicas de saude e Educa9ao Civica
e Ambiental. O dia nao terminava sem que nos juntassemos a rezar. As ora9oes em
portugues ou em kimbundu, testemunhavam uma fe muito profunda. Os canticos
em kimbundu revelavam toda a sua gratidao: “Agradecemos a Deus por nos ter
dado um sacerdote” ... e nos agradeciamos a Deus pelos momentos simples e
belos de plena comunhao.
Na missa de encerramento das actividades com os catequistas entregaramse diplomas de frequencia do curso e houve espa90 ainda para a encena9§o da
parabola dos vinhateiros. No final, agradeceram a nossa presen9a especialmente:
“aos papas e as mamas de Portugal que enviaram os seus filhos para Angola
durante um mes!”
No dia de regresso de alguns as suas comunidades conversei com um deles:
fiquei a saber que a catequese (ou a aldeia) fica a 80 km. A viagem sera feita a pe
(dois dias e meio de caminhada), porque nao ha dinheiro para pagar a passagem
de carro que custa 250 kwanzas, aproximadamente 3 euros ...
C O M OS PROFESSORES:
EDUCAR PARA O DESENVOLVIMENTO.
A Missao tem duas escolas a funcionar, uma do primeiro e outra do segundo
ciclo, servindo cerca de 600 alunos. Mesmo durante a guerra as escolas
funcionaram com mais ou menos dificuldade. Considerando que a educa9ao e
e sera sempre uma aposta no futuro, uma das actividades mais importantes nos
projetos Ponte tem sido a forma9ao de professores. Desta forma, procurou-se
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apostas nas areas de Pedagogia, No9oes Basicas de Saude, Direitos Humanos,
Educa9ao Civica e Ambiental, Portugues e Matematica. Numa area onde se
registaram muitos conflitos e importante despertar as consciencias para a defesa
dos direitos humanos e procurar meios para os promover. Educar para uma
cidadania responsavel e actuante e determinante num momento em que Angola
come9a a desenhar o futuro. Um dos grandes problemas das zonas do interior
e a falta de meios e conhecimentos para tratar de certas doen9as perfeitamente
evitaveis se tiverem alguns cuidados basicos. No Centro de saude, deram-se
pequenas palestras sobre cuidados de saude. Um outro grande problema da Africa
sub-saariana e a propaga9ao de doen9as sexualmente transmissiveis. Nas aulas
de No9oes Basicas de saude, procurou-se, entre outras coisas, despertar para a
urgencia de se mudarem certos comportamentos para se evitar o alastramento de
doen9as como a sida.
Na sessao de encerramento das actividades com os professores houve
a distribui9ao de diplomas de frequencia do curso e a distribui9ao de diverso
material alusivo a defesa dos direitos humanos.
C O M AS CRIAN^AS:
UMA VIDA, UM ROSTO, UMA HISTORIA, UM FUTURO...
A missao foi acolhendo como podia as crian9as que ficaram orfas ou foram
abandonas. De momento existem cerca de 40 crian9as no intemato da missao.
Cada uma delas tern uma historia mais ou menos triste. Um rosto mais ou menos
alegre! Mas, seguramente, um futuro que todos nos desejamos que seja risonho,
tal qual o sorriso sincero que nos presenteavam sempre que as chamavamos pelos
seus nomes ou tinhamos pequenos gestos de carinho. O trabalho com as crian9as
tern a preciosa ajuda de tres “mamas” que fazem o acompanhamento permanente.
Para alem disso, as crian9as mais velhas procuram tomar conta das mais novas,
criando uma bonita comunidade onde todos encontram um ambiente familiar.
Recordar as actividades de tempos livres desenvolvidas com elas, recordar cada
rosto, cada gesto, cada sorriso, nao e recordar um passado de momentos fiigazes
e alegres, mas antes pensar um futuro cheio de paz e de coisas bonitas que elas
proprias saberao construir.
C O M OS JOVENS:
UMA BONITA SURPRESA!
Uma bonita surpresa na nossa visita a cidade de Malanje, foi encontrar o grupo
de JSF fundado a partir da experiencia Ponte 97 - “Orfaos de Malanje”. Fazer
uma pequena reuniao na sala da Escola de dactilografia “Jovens sem fronteiras”
teve um sabor particularmente especial. Uma sala com maquinas de escrever um
pouco gastas (sinal de muito uso - ainda bem!), onde muitos jovens aprenderam
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um oficio ajudando-os na sua carreira profissional. E interessante ver um grupo de
JSF que se conseguiu manter apesar das dificuldades que passaram numa cidade
que foi cercada e bombardeada.
Uma outra surpresa estava reservada: lan90u-se a ideia de se formar um grupo
JSF em Kalandula a partir de um grupo de j ovens, que ja se reunia para animar
a eucaristia de Domingo. Apos algumas reunioes e sessdes de esclarecimento, o
grupo aceitou integrar esta onda sem ffonteiras. O compromisso JSF foi efectuado
na ultima eucaristia dominical em que estiveram presentes em Kalandula.
C o m o s m il it a r e s :
E TEMPO DE RECONCILIAgAO
E DE LUTAR PELOS DIREITOS HUMANOS
Inicialmente, o trabalho com os militares nao estava previsto. No entanto,
respondendo a um apelo do comando da unidade militar de Kalandula, logo
procuramos encontrar um espacpo no nosso piano de actividades que permitisse
englobar algumas sessoes de direitos humanos, nogoes basicas de saude e educa9ao
civica e ambiental.
Falar de direitos humanos num contexto de pos-guerra nao e tarefa
facil, principalmente se tivermos de falar a militares, atendendo a que estes,
provavelmente, foram dos que mais atacaram esses mesmos direitos. Felizmente,
notou-se que o tempo e de olhar para o futuro. Ao apresentar o nosso projecto, deu
se uma particular enfase a questao da ponte (um objectivo estrategico em qualquer
piano militar). Demonstrou-se com alguma facilidade que e tempo de reconstruir
as pontes nao apenas fisicas (ainda existem muitas para serem reconstruidas e
eles participavam activamente nessa reconstru9ao) mas sobretudo as pontes
que fazem a liga9ao entre as pessoas rumo a um futuro de paz, coopera9ao e
desenvolvimento.
Numa visita as instala9oes da unidade militar, conversamos com um soldado
de vinte e poucos anos que nos mostrou as trincheiras do tempo da guerra, mas
rapidamente mudou de assunto dizendo que isso era coisa do passado. O presente
e o futuro, dizia ele, estava nao nas armas, mas sim no objecto que ele tinha na
mao: mostrou-nos um cademo. Estava a estudar a primeira classe...
C O M OS MISSIONARIOS:
A PARTILHA DA FE E DA VIDA.
Uma das agradaveis sensa9oes que se tern ao fazer este tipo de experiencias,
e, sem duvida, o contacto com os missionarios. Aqueles que tanto ouvimos falar
nao sao nem fic9ao nem mito. Existem e estao la partilhando a sorte e a ma
sorte do povo. Nao procuram as “glorias deste mundo”. Sao somente homens e
mulheres que optaram por viver a radicalidade do evangelho, mesmo em algumas
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situagSes, correndo risco de vida. Alguem imagina o que serias daquela gente
sem a presen9a amiga dos missionaries? E alguem imagina os missionaries sem
a presen9a amiga do povo? Foi esta confian9a e este apoio mutuo alicer9ados na
Gra9a de Deus, que fez com que a esperan9a nao se deixasse corromper pelos
males que a guerra trouxe. Muitas sao as historias partilhadas como quern conta
uma estoria em ambiente familiar. Esbo9am-se sorrisos cumplices de quern
conseguiu sair de situa9oes complicadas. Esbo9am-se olhares de esperan9a num
futuro que ai vem e num passado que nao voltara jamais quando se recordam
situa95es tristes. A guerra acabou, o tempo ja nao e para chorar. E tempo de
agarrar o futuro.
ANGOLA:
E TEMPO DE RECONSTRUIR O FUTURO
Depois de muitos anos de guerra civil: milhares de mutilados, orfaos, crian9as
abandonadas, familias destro9adas, gera9oes de individuos que conheceram pouco
mais para alem da triste realidade da guerra, estruturas fisicas destruidas (pontes,
escolas, hospitais, etc.), minas semeando a morte e o terror. Feridas ainda abertas,
porque a guerra dificilmente se esquece. Apesar de tudo isto, respira-se a Paz e a
certeza que a guerra nao mais voltara. E tempo de recome9ar a reconstruir o futuro
na esperan9a de que melhores dias virao. Dos missionaries e da popula9ao em
geral fica um apelo: precisamos de voluntaries, quer sejam da area da educa9ao,
saude, constru9ao ou o que for. Trabalho nao falta e existem optimas condi9oes
para uma boa adapta9ao.
Sinai de futuro e sem duvida a matemidade que esta prestes a ser inaugurada
que o grupo da ponte ajudou a montar e a baptizar com o nome “Matemidade
Libermann”. A ideia da constru9ao da matemidade foi ffuto de um triste acaso:
o atropelo mortal de uma crian9a. Esse triste episodio foi transformado em apoio
ao nascimento de muitas crian9as! Num ano em que os Espiritanos, o movimento
JSF e a associa9ao SOLSEF comemoraram 300, 20 e 10 anos de existencia, a
realiza9ao da Ponte 2003 em Angola significou tambem esta vontade de estar
na linha da ffente com aqueles que anseiam por um futuro de paz, esperan9a e
prosperidade. Esta experiencia foi o pouco, pequeno e possivel contributo. E o
seu, caro leitor, qual sera?
Faustino Monteiro, JSF
A PAIXAO PELA MlSSAO
Apos esta “Ponte”, posso dizer que a minha paixao pela missao fortaleceu
suas raizes. Os testemunhos dos Missionarios(as) foi algo que bateu forte no mais
profundo do meu cora9ao, toda a sua doa9ao e entrega pelo povo Angolano e
louvavel e admiravel. Historias, episodios de emboscadas, ataques... resistencia.
Ill
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So mesmo com a for^a do Espirito Santo. Deus esta mesmo ao lado daqueles que
dao a sua vida pelos pobres e oprimidos.
Conheci um povo que, apesar de ter sido massacrado pela guerra nao perdeu a
alegria de viver. A sua simplicidade, a humildade, o respeito para connosco e algo
que jamais esquecerei, pois sao valores que na nossa sociedade ja se perderam.
Nao posso tambem deixar de louvar a igreja local, cheia de esperan9a, fe e
fratemidade, apostando sobretudo na juventude que sera o futuro deste povo.
De uma coisa tenho a certeza: e que hoje aquele povo sabe que nao esta
sozinho. Apesar da distancia, estaremos sempre com eles, pois permanecerao no
nosso cora9ao e nas nossas ora9oes.
O que recordo hoje com grande carinho e uma certa nostalgia sao todos os
sorrisos e olhares das crian9as, sobretudo as do Intemato. A toda a Comunidade o
meu muito Obrigado / Nga-sakidila.
Lucia Oliveira JSF-Fiaes (Porto)

O TESTEMUNHO DO POVO
Para mim, foi um mes diferente, um mes onde aprendi a dar valor as pequenas
coisas da vida. Esta Ponte em Kalandula ensinou-me a ver a missao de forma
diferente. Ser missionario nao e so ajudar, mas e darmo-nos a nos proprios,
entregarmos a nossa vida a um povo.
O que mais me marcou foram os testemunhos daquele povo, quase sempre
historias da vida real, mas historias tristes de guerra onde se perdeu alguem muito
querido. Apesar dos dramas da guerra, as pessoas contavam as historias com um
sorriso no rosto, com a esperan9a de um futuro melhor.
Foi isso que eu vi em Kalandula, umas Irmas Dominicanas do Rosario,
empenhadas em dar uma vida melhor aquelas crian9as e um Missionario com M
grande, o Padre Rocha, que entregou a sua vida aquele povo e que e, sem duvida,
o motor daquela missao.
Havia muito para dizer, mas nao ha espa90. Por isso, o meu muito obrigado ao
povo de Kalandula pela maneira como nos acolheu, e vamos todos RECONSTRUIR
NA ESPERANQA:
Luis Rodrigues JSF-Monte Abraao
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'MISEREOR' - ALEMAN HA
25/07/1989
Com os meus sinceros e cordiais cumprimentos tomo a liberdade de enviar a
V.as Ex.as o Projecto do Centro Matemo-Infantil desta Missao, cujo material para
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