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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

isolado do mundo, em epoca de tratamento duro. Pensava encontrar um homem
abatido, desmoralizado. Mas nao. Ali estava eu diante de um homem lutador, mas
sereno, confiado no Deus a quern decidiu entregar a vida. Esta doenjpa estava bem
longe dos seus pianos. Veio a Portugal para celebrar as bodas de Ouro Sacerdotais
(e que festa bonita fez Recarei, sua terra natal!) e regressar, quanto antes, a
Kalandula onde os tempos do pos-guerra exigem muito trabalho.
Este grande contratempo proporciona, disse-me ele, um bom retiro
espiritual. Ali, longe de tudo e de todos, le (estava contente com a biografia
do Irmao Roger de Taize que lera nos ultimos dias, trazida pelo paroco de
Recarei), reza, medita e pensa muito na sua Missao. Atende as chamadas
do telemovel (ele que esteve anos a fio incomunicavel no alto das grandes
quedas de Kalandula!) onde ate pode dizer ao P. Manuel Viana (seu confrade
de comunidade na Missao) onde estao as pe<?as do gerador... E la vai pedindo
a Deus fo ^ a s para aguentar a crueldade dos tratamentos a que e, diariamente,
submetido. Apesar de tudo, nas suas palavras so se ve o futuro. Ali pudemos
conversar sobre o novo laboratorio de analises que vira de Espanha para a
Matemidade de Kalandula, sobre a escola Primaria que esta quase recuperada,
sobre a Igreja da Missao que tambem precisa de grandes obras... e, claro esta,
sobre a celebra9ao dos 50 anos da Diocese, no proximo ano, ele que foi um dos
fundadores, se assim se pode dizer.
So Deus sabe como vai evoluir o seu estado de saude. Mas, uma coisa e certa:
ate a gravidade da doen9a pode e deve ser um espa90 de Missao, partilhada hoje
por muitos conffades. Para tal, ha que olhar o futuro e rasgar sempre horizontes
novos, com o apoio da Fe e da Ora9ao.
O Natal, na simplicidade do presepio e na dureza das condi9des do nascimento
de Cristo, atira-nos para uma Missao ao servi90 dos pobres. Obriga-nos a entregar
nossas for9as (e a falta delas) ao Cristo que nasceu em Belem, percorreu (enquanto
pode e o deixaram) os caminhos da Palestina, morreu numa cruz e ressuscitou na
manha da Pascoa.
Desejo a todos um Santo Natal, com muita Missao. Que ninguem fique
indiferente a temura do Menino que nasce.
P. Tony Neves
(Editorial de ‘Missionaries Espiritanos’ / n° 146 / Dezembro - 2006 - texto
lido na homilia do funeral, em Recarei)
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HOMENAGEM D O BISPO DE MALANJE
No dia 31 de Dezembro de 2006, na Missao de Kalandula, D. LUIS MARIA
ONRAITA, Bispo de Malanje, rezou a Missa por alma do P. Amaldo da Rocha
Ferreira, Missionario do Espirito Santo. Eis a homilia que proferiu:
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P. A r n a l d o

da

Ro c h a Fe r r e ir a

“Queridos Irmaos,
Como sao graciosos, nas montanhas os pes do mensageiro da paz”. O profeta
Isaias falava do Messias, do Salvador, de Jesus. Podemos aplicar ao Pe. Rocha:
felizes os pes deste mensageiro da paz nas terras de Kalandula. Ele foi um
mensageiro do Evangelho e da paz.
Voces sao testemunhas da sua vida...
Em dias de guerra e de isolamento sempre viveu convosco. Nao abandonou
esta terra. Defendeu a Missao, defendeu o povo de Kalandula. Para ir a Malanje
(cidade capital) tinha de ir a Uije e depois a Luanda. E nos controles muitas vezes foi
maltratado. Ele sempre ficou para acompanhar e defender as Irmas Dominicanas.
E as Irmas Dominicanas sempre ficaram para defender o P. Rocha. Se os Padres e
as Irmas tivessem saido, a Missao estaria destruida: igreja, casas, escolas... Como
em Mussolo e Luvemba onde trabalhou. Ao hear, voces tinham padre, missa,
medicamentos, sacramentos e escola. Eles ficaram e voces ganharam.
E bom lembrar isto ... Foi a segunda vitima da guerra... Mas Deus pedia-lhe
mais, para agradecer a Deus que deu for9a ao P. Rocha para estar e sofrer com o
povo. Povo e P. Rocha sempre estiveram juntos.
Estabilidade. A grande forga da Igreja esta na estabilidade dos missionaries. A
presen9a continuada e uma for9a, uma garantia da vida crista e dos sacramentos.
Voces, quase todos sao baptizados do P. Rocha. Voces sao filhos do P. Rocha. Ele
fez os vossos casamentos. Viu nascer a todos e a muitos enterrou.
Morreu longe de nos. Calhou mal. Foi de ferias e quando estava para regressar,
uma analise de sangue obrigou a ser intemado no hospital. De improviso apareceu
um mal que estava escondido. E em poucos dias o mal deu cabo dele. Nos queriamos
que o seu corpo estivesse aqui, mas a sua memoria esta no nosso cora9ao.
Agradecemos a Congrega9ao do Espirito Santo na pessoa do Padre provincial,
P. Louren90 Ndjimbu, aqui presente.
Hoje e o dia - festa da Sagrada Familia. A Igreja e uma familia, a Diocese, a
Missao da Kalandula, e uma familia. E a familia reune em obito quando morre o
pai da familia. Morreu o pai Rocha. Por isso estamos de luto.
Mas nos temos fe. Acreditamos que P. Rocha esta no Pai. Desde a casa do Pai
ele nos acompanha. Agradecemos a Deus o dom, a presen9a do P. Rocha. Por
outro lado, as pessoas passam, mas a Igreja continua. Convosco esta o querido P.
Viana que soffe o mesmo que voces. E pedimos ao senhor P. Provincial, Louren90
Ndjimbu, que mande outro padre para esta grande Missao de Kalandula.
Olhamos para a ffente. A vida continua. A fttfpa esta nos Padres, nas Irmas e voces
catequistas. Ha pouco tempo estive ca. Dos 130 catequistas da Missao, 128 estavam
presentes e receberam a cruz, como simbolo missionario neste ano do jubileu.
Lembramos com saudades e pedimos pelo etemo descanso do P. Rocha e que
o P. Rocha seja o padroeiro da Missao”.
D. Luis Maria P. de Onraita
Bispo de Malanje
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