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O MISSIONARIO DE KALANDULA - MALANJE

for9a do Espirito, foi um defensor dos direitos humanos, um lutador coraj oso e
destemido pela justi9a e paz; incentivou a promo9ao social e cultural atraves das
catequeses, das escolas e da saude; ensinou a acolher e a ajudar a todos sem olhar
para o rosto; ele foi um sinal de esperan9a e de vida para o povo de Kalandula nos
momentos dificeis da historia mais recente de Angola”.
Da Revista Encontro (Fev/2007)
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MENSAGEM D O P. CASIMIRO A FAMILIA
Prezada Irene,
Muito senti a morte de seu irmao...
grande amigo...
fomos juntos para Angola...
muito colaboramos...
uma surpresa ...
uma tremenda perda.
Foi um grande missionario.
Votos de paz, coragem, saude.
P Casimiro de Oliveira
(Janeiro/2007)
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CREIO N A V ID A ETERNA, O ABRA^O D O AM OR D O PAIL.
Bern estimada Irma Alexandrina,
PR Domingos e Jose da Rocha Ferreira
Tive a gra9a de compartilhar os sentimentos fratemos na Pascoa Definitiva do
P. Amaldo. Apesar de toda a confian9a no amor de Deus que nao abandona quern
O procurou fielmente servir e anunciar, nao pude conter as lagrimas da saudade
no breve entretanto em que deixamos de nos ver.
Nao esquecerei a simplicidade de uma vida sempre pronta a servir e a semear
confian9a. Isto creio ser a gra9a que vos marca a todos enquanto membros distintos
da familia espiritana. Admiro a fidelidade a missao no P. Domingos presente na
visivel ausencia. Louvo a temura maternal com que a Irma Alexandrina o soube
confortar na etapa de consumar o sacrificio da sua entrega ao Redentor. A tao
delicada e corajosa presen9a do P. Jose foi um admiravel testemunho de gratidao
a nascer no cora9ao de toda a familia pelas tao significativas celebra9oes pascais
com que aconteceu o “Natal Definitivo” do P. Amaldo para a gloria do amor de
Deus.
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P. ARNALDO DA ROCHA FERREIRA

Escrevo estas palavras para vos confidenciar a estima e admira9ao que guardo
pelo saudoso P. Amaldo e tambem como comungo a vossa dor e saudade na oraipao
da esperan9a.
A Igreja em Angola guardara em memoria agradecida o desprendido servir da
sua funda9ao pelo saudoso P. Amaldo. Missao cumprida, nem tempo lhe restou
para se demorar na espera como “servo inutil”.
Aceitai estas palavras como significado de intima comunhao nos sentimentos
da vossa gratidao e da esperan9a para, nos caminhos da obediencia, servirmos ate
ao fim.
Viana do Castelo, 2006.XII.29
P Jorge Verissimo

15
P. ARNALDO, UM SANTO...
Caro Domingos,
Fomos todos abalados com a noticia do P. Amaldo.
Imagino a tua dor e a tua tristeza! Urn Natal de lagrimas e de alegria!
As manifesta9oes de carinho e de reconhecimento de que nos chegaram os
ecos sao a prova do apre90 em que ele era tido. Estavamos diante de um santo sem
o saber. Os missionaries desta tempera vao rareando!
Da gra9as a Deus pelo irmao que tiveste e pelo santo que repousa em Deus.
Estou contigo. Um abra90.
Pe. Jose Costa
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TESTEMUNHO DE IVO RAFAEL SILVA
Foi no Santuario de Fatima, no dia 14 de Outubro de 2006, por ocasiao da
peregrina9ao anual das paroquias do Sr. P. Pedro Silva, que o reverendo Sr. P.
Amaldo da Rocha Ferreira Junior, sabendo que era eu o secretario paroquial - com
a sua gra9a dizia ele “o que sabia mexer la nos computadores” - , me interpelou no
sentido de o ajudar numa tarefa especifica.
Falou-me da sua Missao de Kalandula, situada naprovincia e diocese de Malanj e,
Angola, dos projectos que tinha come9ado e dos que pretendia come9ar. Entre
estes, estava a cria9ao de um laboratorio de analises clinicas e a implementa9ao de
um sistema de energia solar. Falou-me da necessidade de escrever oficios a pelo
menos tres institui9oes, nos quais faria uma exposi9ao sucinta da Missao e das
dificuldades sentidas por aquele povo, solicitando as destinatarias a ajuda que lhes
fosse possivel. Entre os seus pedidos estava um painel solar, que haveria de servir
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