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T ony N eves

Justiga, Paz e Direitos
Humanos nas M
da
1 g r e j a C a t o l i c a Angolana

(1989 - 2002)
Tony Neves
A CEAST afirm a que o sentir m ais comum e pro fundo do povo angolano e o anseio da reconciliagao e
da paz . O caos do pais a todos os niveis; a diferenqa
entre os interesses dos responsaveis e os dos pobres; a
linguagem ofensiva de parte a parte, fez com que os
Bispos louvassem as negociagoes directas, o dialogo
para a Paz e o piano de democratizaqao. Denunciaram o agravamento da situaqao da vida do povo e o
monopolio das decisdes so nas maos do MPLA e que
a luta arm ada era absurda e condenavel.
Apelaram ao trabalho de consolidagao da Paz e da
Reconciliagao e ao cessar-fogo.
O Papa fez os angolanos viverem o acontecimento
m ais forte e unificador de toda a sua H istdria e as
eleiqoes realizaram-se de forma pacifica e ordeira. O
Papa foi visto como fundamento e sinal de comunhao
na Igreja Catolica e alguem que veio proclamar a verdade, promover a justiga, defender o direito, reclamar
o respeito da pessoa humana, apontar os caminhos da
Paz ♦ Os Bispos convidaram todos os angolanos a aco Iherem os ensinamentos do Papa e a porem em prdtica
tudo o que ele dissera em ordem a edificagao do pais
na verdade, na justiga, na fratemidade e na paz . Para
tad, o povo tern de ter criterios de escolha: servigo do
bem comum e respeito pelos Direitos Humanos.
O espirito de Bicesse seria caminho para a solugao
pacifica da arise angolana, substituir os dois exercitos
beligerantes por um exercito nacional e desarmar as
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forqas partiddrias.
A C E A S T congratulou-se com os Acordos do Namibe
mas, o ano 1993 foi o das grandes B atalhas no
Huambo e no Kuito, uma injustificada e monstniosa
guerra que o futuro hd'de julgar na Histdria de Angola.
Denunciaram atrocidades cometidas em todo o pais,
pediram compromissos para a reconciliaqao, para evitar o descalabro social e defenderem os direitos humanos.
A luta arm ada pela independencia comeqou em 1962
e so em 2002, com o Memorando de Luena, os combates acabaram .
IN T R O D U g A O

O Muro de Berlim caiu em 1989 e, a partir desta data,
os regimes apoiados pela ex-URSS e outros pafses do Bloco de
Leste, come^aram a abandonar a ideologia marxista-leninista
em que apoiaram as suas revolu^oes. Angola nao foi excep^ao. Por isso, este ano marca o infcio de negocia^oes en
tre o MPLA e a UNITA (Acordos de Gbadolite, na Republica
Democratica do Congo) em ordem a um cessar-fogo que so
teria efeitos definitivos em 2002 com o Memorando de Entendimento de Luena (4 de Abril de 2002), assinado apos a
morte de Jonas Savimbi. 1994 e tambem um ano importante
neste longo processo de Paz, pois foram assinados os Acordos
“No meio da
de Lusaka, na Zambia, texto que o Memorando de Entendiguerra, a Igreja mento de Luena pouco mais faria que ratificar e aplicar a
Catolica, com
nova situa^ao politico-militar que a morte do lfder historico
da UNITA gerou.
larga implanta$ao em todo o
No meio da guerra, a Igreja Catolica, com larga im
planta^ao
em todo o pais, permaneceu sempre ao lado das
pais, perp
o
p
u
la
te
s
civis e foi uma voz incomoda a denunciar as vimaneceu seraola9oes
dos
direitos humanos e a propor caminhos de paz e
pre ao lado das
democracia
multipartidaria.
No meio de p o p u la te s famintas
p o p u late s civis
e abandonadas, a Caritas foi o seu bra^o solidario, dise foi uma voz
tribuindo comida, medicamentos e roupa.
incomoda a de*
Nesta in v estigate, you ater-me as Mensagens que a
nunciar as vio Conferencia Episcopal de Angola e S. Tome e Principe
l a t e s dos dire- (CEAST) publicou entre 1989 e 2002, sobretudo no que diz
itos humanos e respeito a Democracia, a Paz e aos Direitos Humanos. Para tal,
a propor camimuito vai contribuir a colectanea de documentos episcopais
nhos de paz e
publicada pelo Secretariado de Pastoral da CEAST em 1998.1
democracia
multipartidaria.” ** C^AST, A Igreja em A ngola entre a guerra e a paz. Documentos Episcopais 19741998, Ed. Secretariado de P astoral, Luanda 1998, 431 pdginas.
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1974 - 1988
Os momentos que antecederam e sucederam a proclama^ao da Independencia de Angola foram marcados por diversas interven<;6es da hierarquia da Igreja Catolica: O momento cristao de Angola (06.06.1974), a Igreja e a cultura
angolana (10.01.1975), Sobre o regresso dos refugiados
(17.02.1975), A Igreja e a Independencia (11.10.1975), A Evangelizagao em Angola (29.06.1976), Sobre a guerra e a liberdade religiosa (22.11.1976), Sobre a primeira viagem Papal a
Africa (14.05.1980), Sobre a santidade da instituigao familiar
(29.08.1980), sobre missionario recem-falecido (28.11.1980), so
bre o 8° centenario de S. Francisco de Assis (31.08.1982), so
bre a reconciliagao (17.02.1984), sobre a Famflia (Pascoa
1984), sobre a morte de quatro m issionarios (30.08.1985),
Firmes na esperanga, 10 anos apos a Independencia
(27.02.1986), sobre o 5 ° centenario da Evangelizagao de An
gola (22.02.1987), sobre a Paz (06.07.1988).

O Ano 1989
O ano 1989 e marcado por tres mensagens pastorals
que proporclonaram reach es muito fortes da parte do Governo de partido unico. A prim eira2, datada de 15 de
Fevereiro, e titulada Mensagem Pastoral sobre as exigencias da
Paz e tem alvos claros: "Aos carfssimos diocesanos, aos que anseiam a Paz, a todos os que presidem aos destinos de Angola
e a quantos, de qualquer modo, interferem na guerra civil em
Angola”. Os Bispos dizem: "O ceu de Angola continua sob as
nuvens de apreensoes graves e a reconciliagao da grande
famflia angolana, de que tanto temos falado, ainda nao se
fez”. Citam os apoios prometidos da com unidade internacional e dizem que cabe aos angolanos tra^ar o seu proprio
destino. Terminam com a afirma^ao de que o sentir mais co
mum e profundo do povo angolano e o anseio da reconcilia^ao e da paz. Daf o apelo: "Demo-nos as maos uns aos outros. Deixemos cair as armas. Abracemo-nos como irmaos,
numa aurora de novos tempos para a grande fam flia an
golana”.
A segunda Mensagem3, publicada durante o Congresso
Eucarfstico de Benguela, come^a com um louvor expresso ao
aperto de mao entre Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi em
Gbadolite. Seguem-se algum as denuncias: hum ilhante de2. CEAST, M ensagem
3. CEASX M ensagem

Pastoral sobre as exigencias da Paz, Ed. CEASX Luanda 1989.
Pastoral sobre a Reconciliagao N ational, Ed. CEASX Benguela
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pendencia; recurso excessivo a cooperate) estrangeira; o
descredito que representa um a viola^ao do cessar-fogo. Ha
inum eros apelos, exigencias e propostas: o bem comum
do povo deve ser a bussola norteadora das negocia^oes; o
dialogo da reconcilia^ao, na linha dem ocratica deve continuar a construir e consolidar a Paz; coragem de superar
ressentim entos e agravos; estender os bravos, apertar as
m aos e fazer a Paz nacional; confian^a m utua e respeito
do cessar-fogo por parte dos hom ens arm ados; de soldados
“uma conclusao da guerra a soldados da paz. Por fim, um a conclusao em
em forma de
forma de com prom isso eclesial: construir um a patria nova
compromisso
no dialogo, no amor, na fraternidade e na Paz... pois a
eclesial: con*
Igreja Catolica da todo o seu apoio ao processo de Paz.
A terceira Mensagem4 foi a que suscitou reaches mais
struir uma pa*
duras do governo. Publicada a 11 de Novembro, data do
tria nova no
aniversario da Independencia, os Bispos catolicos, apresendialogo, no
amor, na Eater- tam-se como interpretes das aspira^oes e fru strate s do povo
sofredor de Angola. Come^am por denunciar: o rompimento
nidade e na
do
cessar-fogo assinado; o recrudescimento da guerra; o caos
Paz... pois a
do
pais
a todos os nfveis; a diferen^a entre os interesses dos
Igreja Catolica
responsaveis e os dos pobres; a linguagem ofensiva de parte a
da todo o seu
parte. Ha, contudo, bastantes propostas: o fim do regime de
apoio ao
partido unico; a busca de uma paz autentica; o cessar-fogo urprocesso de
gente; dialogo pessoal, directo, franco; abertura ao desenPaz.”
volvimento e progresso; a realiza<;ao de elei^oes livres.
A for^a do impacto desta mensagem percebe-se, a nivel
nacional, pela reac^ao brutal e amea^adora do MPLA por todos os meios (TPA, RNA, Jornal de Angola, Comicios...), pelo
apoio da Oposi^ao (que, claro esta, se interessou pelo tema
das e le ite s e do fim do partido unico) e pela larga difusao
que a mensagem e reaches tiveram na comunica^ao social
estrangeira. Nada ficaria como dantes, nas r e la te s Igreja-Estado, depois desta Mensagem.

Uma era de Paz relativa
A 3 de Maio de 19905, depois da Igreja ter resistido as
amea^as do Governo, os Bispos voltaram a falar e ate ousaram
responder ao MPLA que os acusara de ingerir nos assuntos internos do Governo ao falar de assuntos politicos. Diz esta
Mensagem que o Evangelho tern de tocar todas as dimensoes
do Homem, incluindo a social e a politica. Os Bispos louvam
4. CEAST, Mensagem aos responsaveis politicos do M PLA-PT e da UNITA, a todo
o Povo de D eus e aos Homens de B oa Vontade, Ed. CEAST, Luanda, 1989.
. C EA ST M ensagem Pastoral sobre as conversaqoes de Paz, ed. CEAST, Luanda
1990.
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as negocia^oes directas, o dialogo para a Paz e o piano de democratizagao em debate. Denunciam o agravamento da situacao da vida do povo e o facto do monopolio das decisoes que
afectam a todos estar so nas maos do MPLA. Propoem uma
democracia verdadeira a todos os niveis, eleigoes livres (uma
insistencia), a participa^ao activa dos leigos cristaos na
politica. Pedem aos cristaos que fagam da Solenidade do
Corpo de Deus uma festa de intensa orapao pela Paz.
O aniversario da Independencia foi o pretexto para
mais uma Mensagem6. Agarrando as grandes ideias do Jubileu “Agarrando as
segundo a Bfblia, os Bispos propoem um ano de libertapao grandes ideias
(recobrar a propriedade, voltar para a familia, acabar com a do Jubileu seguerra, dar liberdade de opiniao, de expressao, de circulapao, gundo a Bfblia,
de viver como pessoas, de libertapao da opressao e servidao os Bispos
do pecado e de ideologias monoliticas), um ano de grapa (de propoem um
perdao, amor, reconciliagao, encontro de todos os angolanos ano de liberno abrapo fraterno da paz), um ano de alegria (se regressarem tagao”
ao Pai m uitos dos filhos dispersos por Angola, se muitos
forem capazes de perdoar as ofensas dos inimigos, se todos
puderem recuperar a sua propriedade, lavra, casa e voltar a
aldeia, a familia). Ha ainda uma proposta que liga o Jubileu
aos Media e ao fim da guerra: acabe-se com a linguagem ofensiva e difundam-se sentimentos de reconciliapao nos Media.
Deixem a Igreja possuir os Meios de Comunicapao Social a
que tern direito. Nao ha razoes para prolongar a guerra. A
luta armada e absurda e condenavel.
O ano 1991 e marcado por uma primeira mensagem “O ano 1991 e
que denuncia abusos e apresenta algumas exigencias aos be- marcado por
ligerantes7. Abusos denunciados: as violencias com as armas uma primeira
(confrontapoes, rusgas e raptos com fins militares, assaltos a mensagem que
mao armada, v io lates...) e as violencias sem armas (aborto, denuncia abu
fome imposta pela guerra, troca de moeda...). Exigencias sos e apresenta
apresentadas: o fim do abusos ja referidos, o cessar-fogo ime- algumas exigendiato, disciplinar quern usa as armas, a abertura de corre- cias aos beligedores de paz, a resolugao do problema levantado pela troca rantes”
da moeda, a fidelidade aos compromissos das negociagoes de
Portugal, sob pena de perda de confian^a por parte do povo
eleitor.
O Conselho Permanente da CEAST pronunciou-se em
Junho8, visando uma dupla ac^ao de gramas: pelos 500 anos
da chegada dos primeiros missionaries e pelo Acordo de ces
sar-fogo alcangado. Junta ao programa jubilar o acarinhar e
fortalecer uma paz que garanta o regresso... a uma vida hu6. CEAST, Jubileu Angolano, Ed. CEAST, Luanda 1990.
7. CEAST, Em defesa da vida, Ed. CEA ST Luanda 1991.
8. CEAST, Felizes os Obreiros da Paz, Ed. CEA ST LUANDA 1991.
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manamente digna. Ha um apelo constante a um trabalho de
consolidate* da Paz e da Reconciliagao. Nada melhor que
comegar por ela: a Igreja que sofreu tantos agravos, esquece o
triste passado e abraga fraternalmente todos os angolanos.
Apela-se, finalmente, ao respeito dos direitos humanos de todos sem excepgao, o que so acontecera na verdadeira democracia onde tal respeito tem de estar presente.

Joao Paulo II, Eleigoes e regresso a guerra

“Este ano tinha
reunido todas as
condigoes para
ser grande”

“Foi a frustragao (e porque
nao dizer: a
traigao?) e mais
uma condenagao a morte
para este povo
ja bem martir.”

Parece-me importante comegar por situar este ano importante para a historia de Angola. De facto, nao foi por acaso
que os Bispos de Angola publicaram seis Mensagens. Este ano
tinha reunido todas as condigoes para ser grande: o cessarfogo tinha sete meses de vida; a Igreja catolica preparava-se
para encerrar o jubileu dos Cinco Seculos da Evangelizagao;
a visita do Papa Joao Paulo II estava programada; as eleigoes
e a democracia instituida por elas encerrariam, com chave de
ouro, este ano que nasceu promissor. E o certo e que o cessar-fogo la se foi aguentando; o Papa veio e fez os angolanos
viverem o acontecimento mais forte e unificador de toda a
sua Historia; a campanha eleitoral decorreu razoavelmente (se
atendermos a que foi a primeira e depois de tantos anos de
guerra e odio fratricida); as eleigoes realizaram-se de forma
pacifica e ordeira (com um recorde de participagao popular)
e... quando tudo parecia correr as m il maravilhas, o pais
rebenta (com fraude eleitoral, segundo a UNITA, ou sem ela,
segundo o MPLA e a ONU). Foi a frustragao (e porque nao
dizer: a traigao?) e mais uma condenagao a morte para este
povo ja bem martir.
Mas acom panhem os a voz dos Bispos Catolicos ao
longo das seis mensagens deste ano, comegando pela de 1 de
Margo9. A CEAST recorda que a Paz passa pelos Politicos que,
ao contrario dos militares, nao estao a respeitar o cessar-fogo:
abusam da linguagem provocadora e do trabalho paralelo em
certas regioes (com escolas, centres de saude... partidarios). Ha
um apelo a que se criem condigoes para que as eleigoes sejam livres e justas, o que exige uma campanha eleitoral seria
e sem represalias. E urgente a existencia de uma confianga
m utua entre o MPLA e a UNITA. A Paz passa pela Democra
cia multipartidaria que tem de entrar livremente em todo o
lado: escolas, hospitais, fabricas, familias... E preciso que os
partidos apresentem depressa os respectivos programas e can
didates. A Paz passa pela justiga e nao faz sentido que se rejeitem funcionarios ou trabalhadores porque sao deste ou
9. C EA ST Politicos, D em ocracia e Ju stiga, Ed. CEAST, Luanda 1992.
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daquele partido. As desordens crescentes que o pais atravessa
(crimes, assaltos, justiga por maos proprias...) alarmam as po
p u la te s e sao descredito para as autoridades publicas. Os
refugiados que regressam a Angola precisam de apoio rapido
e eficiente. Os problemas levantados pela troca da moeda pre
cisam de ser resolvidos.
A 2 de Margo, os Bispos publicaram uma Exortagao
Pastoral em ordem a preparagao da Visita de Joao Paulo II10.
0 texto define o Papa como fundam ento e sinal de comunhao na Igreja Catolica e alguem que vem proclamar a
verdade, promover a justiga, defender o direito, reclamar o respeito da pessoa humana, apontar os caminhos da Paz. Os
Bispos convidam todos os angolanos a acolher os ensinamentos do Papa e a por em pratica tudo o que ele disser em “Apos a Visita
ordem a edificagao do pais na verdade, na justiga, na frater- de Joao Paulo
nidade e na paz.
II, a CEAST
Apos a Visita de Joao Paulo II, a CEAST publicou uma publicou uma
Mensagem de agradecimento e, ao mesmo tempo, de denun- Mensagem de
cia dos inimigos da paz: a linguagem provocadora em certos agradecimento
programas dos media e em certos comunicados dos partidos
e, ao mesmo
(autenticas declaragoes de guerra); a existencia de dois exercitempo, de
tos rivais (que urge desmobilizar e desarmar imediatamente,
formando o exercito unico); a acumulagao e movimentagao denuncia dos
de material belico; o tribalismo fechado; a criminalidade or- inimigos da
ganizada. Os Bispos langam um a ultim a palavra sobre o paz:”
processo democratico que deve educar para a escolha ciente
e consciente do partido e candidato presidencial a votar nas “O Papa lemeleigoes, sem represalias. Os Media devem informar com ver brou, na sua
visita, que os
dade e nao usar linguagem falsa nem agressiva.
As eleigoes legislativas e presidenciais, marcadas para Bispos devem
29 e 30 de Setembro, foram o pretexto para mais uma Men ser servidores
sagem11. Comega por falar do comprom isso politico dos do povo,
cristaos. O Papa lembrou, na sua visita, que os Bispos devem abrindo cami'
ser servidores do povo, abrindo caminhos de maior justiga e nhos de maior
de progresso social para todos, transmitindo aos cidadaos o justiga e de
espirito e a estrutura da liberdade, do servigo, da soliprogresso social
dariedade e da justiga... pois tal constituira o fermento da sopara todos,
ciedade em construgao e da sua cultura politica.
Falando de eleigoes, a Mensagem diz que elas so serao transmitindo
responsaveis se forem livres e conscientes. Para tal, o povo aos cidadaos o
tern de ter criterios de escolha: o servigo do bem comum e espirito e a es
o respeito pelos Direitos Humanos. E nao vale so dizer: e pre- trutura da liber
dade, do
ciso fazer!
A campanha eleitoral nao pode ser de denegrir os ou- servigo, da soli10. CEAST, P reparem o'nos p ara o receber, Ed. CEAST, Luanda 1992.
11. CEAST, As portas da Segunda Republica, Ed. CEAST, Luanda 1992.

dariedade e da
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“Apos as
eleigoes, instalou-se uma
crise politicomilitar e os Bispos pronunciaram-se
duramente a 22
de Outubro”
“A reconciliagao
nacional teve
um prego elevado. Deitar a
perder a paz alcangada seria
um acto irremediavel de
loucura na
cional.”

“Os Bispos deploram a
matanga de milhares de pessoas, em todo o
pais, mas, sobretudo em Lu
anda.”
“E gravissima a
eliminagao de
pessoas por pertencerem a um
partido ou
tribo.”

tros partidos e candidatos. Tem de ser positiva, sem violencia
fisica ou verbal. E depois das eleigoes? Quem ganha nao pode
esmagar quem perde; quem perde tem de respeitar quem
ganha e fazer uma oposigao construtiva. So assim o povo
pode ter a paz, a justiga e o progresso.
Apos as eleigoes, instalou-se uma crise politico-militar
e os Bispos pronunciaram-se duramente a 22 de Outubro12.
Entre 31 de Maio de 1991 e 30 de Setembro de 1992 foi o
milagre da Paz. Depois, a felicidade transformou-se em
panico, quando os resultados eleitorais nao foram aceites pela
UNITA porque considerados fraudulentos. E, porque tudo se
pode perder com a guerra, e urgente salvar a Paz, custe o que
custar. O Papa langara o apelo repetido: "Angola, nunca mais
a guerra!”. A reconciliagao nacional teve um prego elevado.
Deitar a perder a paz alcangada seria um acto irremediavel
de loucura nacional. Que as duas partes em conflito cedam
o que for preciso para salvarem o milagre da paz - apelaram
os Bispos. E necessario demonstrar m aturidade polftica respeitando a vontade popular expressa nas eleigoes. Se houver
ilegalidades ou fraudes, ha instancias para as detectar e
mecanismos para resolver os problemas levantados. O retorno
ao espirito e a letra de Bicesse e o caminho obrigatorio para
um a solugao pacifica da crise angolana. Para que o povo
acredite na dem ocracia e na paz, urge substituir os dois
exercitos beligerantes pelo exercito nacional unico e desarmar
as forgas partidarias. Se mais de 90% dos eleitores votaram lembram os Bispos - e uma responsabilidade politica e uma
obrigagao, por parte dos partidos e candidatos, respeitar a
vontade deles. Convem nao esquecer que, em Democracia, ha
duas vitorias: a da governagao e a da oposigao e todos tem
um papel insubstitufvel a desempenhar.
Ha ainda um a referencia explicita as chacinas realizadas em C abinda e um apelo aos Media para que informem com dignidade porque a divulgagao de meias verdades conduz a nao verdade.
A Patria de Luto e o titulo durissimo da ultima mensagem da CEAST em 9213. Os Bispos deploram a matanga de
milhares de pessoas, em todo o pais, mas, sobretudo em Lu
anda. Condenam ainda as detengoes e sequestros de pessoas
por razoes partidarias ou tribais, o banditismo armado e a destruigao de imoveis e outros bens.
E gravissima a eliminagao de pessoas por pertencerem
a um partido ou tribo. O odio tribal e o desrespeito pelas
livres opgoes partidarias destroem a nagao e a democracia.
12. CEAST, Salvai'n os que perecemos, Ed. CEASX Luanda 1992.
13. C EA ST, A Pdtria de Luto, Ed. CEASX Luanda 1992.
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Constituem ainda uma grande trai^ao ao povo e aos proprios
Bispos que se esforgaram na e d u c a te para a democracia multipartidaria. A «ca^a ao homem» -seja por que motivo for e criminosa.
Quanto ao futuro, os Bispos perguntam: "Vamos ter
outra guerra para matar o povo? Um suicidio nacional dizem!” E perguntam novamente: "Uma nova guerra como
iria acabar? Com negociac^oes? Com o dialogo? Com algum
mediador? Entao (...) aquilo que um dia iriam fazer para a
guerra acabar, fa^am-no ja agora para ela nao come^ar!”.
A CEAST congratula-se com os Acordos do Namibe e
a possibilidade da UNITA e restante oposi^ao integrarem o
novo governo e parlamento. Mas e urgente formar o exercito
unico e desarmar todos os militares partidarios civis armados.
A Comunica^ao Social volta a ser convidada a colocar-se ao
s e r v it da uniao e da reconcilia^ao dos angolanos. Ha um pedido final aos responsaveis do pais para que ponham cobro
a s it u a t e tragica que Angola esta a viver.

O terror no Planalto

“Aquilo que um
dia iriam fazer
para a guerra
acabar, fagamno ja agora
para ela nao
comegar!”
“Mas e urgente
formar o
exercito unico e
desarmar todos
os militares
partidarios civis
armados.”

O ano 1993 foi o das grandes Batalhas no Huambo e
no Kuito. Com o Planalto Central a ferro e fogo, a Conferencia Episcopal publicou uma mensagem, a 11 de Fevereiro, “O ano 1993
onde come^a por denunciar o massacre dos Bakongo (ori- foi o das
ginarios do Norte de Angola), em Luanda, na chamada «sexta- grandes Batafeira sangrenta14». Como pretexto, apontou-se o facto de os lhas no
zairenses estarem a apoiar a UNITA. Assaltos, saques, vio Huambo e no
la t e s , m u tila te s, assassmios, ensanguentaram a cidade de Kuito.”
Luanda, sem react® imediata das autoridades. Os Bispos reuniram-se de emergencia e publicaram esta Carta pastoral “Os Bispos
que ajudou a parar esta onda criminosa.
foram mais
Os Bispos foram mais longe e fizeram uma radiografia longe e fizeram
geral do pais vitimado por uma injustificada e monstruosa uma radiografia
guerra que o futuro ha-de julgar como um dos maiores geral do pais
crimes da Historia de Angola.
vitimado por
A Conferencia Episcopal denuncia ainda as sistematiuma injustificas v io la te s dos direitos humanos. Condena a d e v a sta te indiscriminada de vilas e cidades onde nem sequer as Igrejas, cada e mom
os hospitais e as creches sao poupados. Os Bispos apelam struosa guerra
ainda para a ajuda humanitaria que o MPLA e a UNITA es- que o futuro
tavam a impedir que chegassem as p o p u la te s martirizadas. ha-de julgar
E, para terminar, deixam varios recados: haja flexibili- como um dos
dade nas n eg o ciates em curso; fa^am n eg o ciates com os olhos maiores crimes
da Historia de
I4. CEAST, “O sangue do teu irm ao clam a da terra ate mim” (Gn 4 ,1 0 ), Ed. CEAST, Angola.”

Luanda 1993.
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“Quer acre*
ditem ou nao,
nao podemos
deixar de recordar aqui as terriveis contas
que hao-de
prestar um dia a
Deus os supramos autores de
tantos e tao
hediondos
crimes que esta
guerra esta a
perpetrar no
meio do povo
inocente.”
“Julgamos que
persistir na
guerra constitui
uma atitude assassina que a
consciencia
crista nao pode
aceitar.”

postos nao nos interesses do proprio partido, mas no sofrimento
do povo; que nao termine esta ronda de conversa^oes sem
assinarem um cessar-fogo imediato e incondicional, apostados
em respeitar lealmente os acordos de Paz.
lrmaos, porque nos m atam os? e a pergunta incomoda
escolhida para titulo de mais uma Mensagem Pastoral, publicada a 5 de Agosto15 pelo Conselho Permanente e Alargado.
Ha uma denuncia clara desta guerra absurda e desumana que
ja m atou milhares de pessoas, desfez familias, gerou prisioneiros de guerra, sujeitou cidades inteiras a inseguranga e
a fome. Os Bispos fazem dois apelos ao Governo e a UNITA:
"Deixai-nos viver! e Restitui-nos a liberdade!”
Em jeito de conclusao, os Bispos angolanos dirigem-se
aos responsaveis da guerra: "Quer acreditem ou nao, nao
podemos deixar de recordar aqui as terrfveis contas que haode prestar um dia a Deus os supremos autores de tantos e tao
hediondos crimes que esta guerra esta a perpetrar no meio do
povo inocente. Senhores responsaveis da guerra, nos e os nossos fieis continuamos a rezar por vos, para terdes a coragem
da reconcilia^ao, para serdes capazes de compreender que a
vossa maior vitoria e a paz, de vos ansiosamente, esperada
pelo povo”.
No fim do ano, a CEAST voltou a pronunciar-se, em
tempo ja de prepara^ao para o N atal16. No Advento, os Bispos
inspiraram-se no profeta Isafas e fizeram propostas de pacifica^ao, apostando em frases-chave: preencher as ravinas da
fome e da miseria - estas «ravinas» sao consequencias dos
combates e so podem Ser preenchidas com um cessar-fogo
serio. Diante do que se ve - dizem os Bispos - julgamos que
persistir na guerra constitui uma atitude assassina que a cons
ciencia crista nao pode aceitar. Outras ravinas a preencher sao
as destrui^oes sem conta, bem como a pilhagem de bens
publicos e particulares. Por fim imediato a esta loucura e a
melhor oportunidade que os politicos tern de mostrar amor
a Patria. - Abater os muros da ambig;ao e do odio - as ambi^oes do poder, do dinheiro e do lucro desmedidos estao a
ser terriveis para o povo angolano. Esta guerra nao e feita por
amor a Patria que se arruina, mas por dividendos que se
procuram: o poder, o petroleo, contas bancarias no estrangeiro, lucros desmedidos, etc. Mas o maior obstaculo a
derrubar e o morro do odio. A moral crista prega o amor
fraterno e o perdao dos inimigos. Este e um dos actos mais
nobres do cora^ao humano e e o pre^o que os angolanos es
tao dispostos a pagar pela reconcilia^ao e pela Paz em Angola
15. CEAST, lrm aos, porque nos m atam os?, Ed. C EA ST Luanda 1993.
16. C EA ST Ao encontro do Principe da Paz, Ed. CEA ST Luanda 1993.
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- defendem os Bispos. - Endireitar as curvas da injustiga - “ Como uma
a mais grave injustiga que esta guerra gerou foi a violagao do vida sem liber,
direito sagrado a vida. Uma simples denuncia pode bastar dade n~Q6 hu^
para deter ou mesmo eliminar um irmao: quern assim pro.
cede e verdadeiro assassmo dos seus irmaos! Sera ainda mats
„ ,
rigoroso o juizo de Deus para os culpados de bombardea- a 1 er a?a° .
mentos indiscriminados e para quern sitia cidades durante etl ° s p oltlcos
largos meses, condenando-as a morte. Como uma vida sem de a™bos os la'
liberdade nao e humana, impoe-se a libertagao dos detidos dos.”
politicos de ambos os lados. Proporcione-se a liberdade de circulagao e conceda-se ao povo o direito de viver em seguranga “A CEAST
e a responsabilidade dos pais zelar pela educagao e integri- pede que
dade moral dos filhos. Os Bispos atacam ainda a mentira ninguem venda
orquestrada e, por vezes, veiculada na Comunicagao Social, armas a Anvisando ate atingir autoridades e instituigoes eclesiasticas. Ali goia) mas antes
se refere o caso das noticias que circularam sobre o Arcebispo enxa(jas e tra,
do Huambo e sua alegada ligagao a UNITA, o que serviu de ctores; Armas
justificagao para a destruigao parcial do Pago Episcopal pela
nos matar>
artilharia e pela forga aerea do governo. Terraplenar os cami.
nhos da Paz - os Bispos dizem que e urgente eliminar as ar
mas que constituem o maior inimigo da Patria: matam, mutilam as pessoas, destroem o patrim onio e esgotam os
recursos. A CEAST pede que ninguem venda armas a Angola,
mas antes enxadas e tractores: Armas para nos matar, nunca “As portas da
mais!”. Por fim, a Mensagem defende a elim inagao da Pascoa, a
desconfianga mutua, para que se enterre o passado e se olhe CEAST publb
para o futuro de maos dadas, sem alimentar qualquer espe- cou mais uma
cie de tribalismo.
Mensagem Pas*
1994* o lh o s e m L u sa k a
v

As portas da Pascoa, a CEAST publicou mais um a
Mensagem Pastoral17 onde apela para a necessidade de renovagao e reconciliagao de uma Angola que continua mergulhada num mar de lagrimas e de sangue. Angola precisa de
cidadaos novos, respeitadores dos direitos humanos. Precisa
de familias novas, bem unidas. Precisa de politicos novos que
nao alinhem em ideias ditatoriais, mas apostados exclusivamente no caminho de uma justa democracia pluripartidaria
e pluralista. Estes novos politicos devem, na opiniao dos Bis
pos, aspirar ao poder pela vontade expressa no voto e nunca
pela forga das armas e tern de saber honrar os compromissos
e servir^ o povo sem ser servirem dele.
E preciso renovar a mente, escolhendo e vivendo os
valores do Evangelho. Urge por de parte todas as formas de
17. CEAST, Por um a A ngola renovada, Ed. CEAST, Luanda, 1994 .
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“Enquanto houver angolanos
que nao se
cansam de fazer
a guerra, nao
nos podemos
cansar de
procurar a paz.”

“A Conferencia
Episcopal confia
no processo de
paz, mas alerta
para o perigo
das feridas profundas ainda
por cicatrizar.”

mentira: comunicados falsos e contraditorios, fraudes, especulagoes, abusos de confianga. So detestando a mentira se
pode libertar Angola da guerra que a destroi. Os Bispos pedem verdade acima de tudo: nas negociagoes, nos compromissos assumidos, no cumprimento dos acordos, na comuni
cagao social, na justiga distributiva, na democracia, nas
relagoes sociais. Finalmente, a CEAST apela a renovagao da
vida, pondo cobro aos furtos nos negocios fraudulentos, nos
assaltos criminosos, no exercfcio desonesto das profissoes, na
delapidagao do patrimonio publico, nas pilhagens frequentes.
Mas, sobretudo, e urgente acabar com este monstro da guerra
para que os angolanos possam trabalhar. A Mensagem Pas
toral expressa ainda uma bem fundada preocupagao relativa
as acgoes militares no terreno e aos intensos preparativos de
guerra em curso. Faz um apelo a Comunicagao Social para
que fomente a concordia e a reconciliagao e termina com um
compromisso: "Enquanto houver angolanos que nao se
cansam de fazer a guerra, nao nos podemos cansar de procu
rar a paz”.
A 8 de Dezembro, por ocasiao do cessar-fogo assinado
em Lusaka, os Bispos voltaram a falar alto18. A Paz trespassa
as sete paginas do texto distribufdo e lido em todas as Igrejas Catolicas de Angola. Em tempo de Advento, citam o profeta Isafas: "O lobo habitara com o cordeiro”. Concluem os
Bispos que o lobo se ofenderia com razao se ouvisse dizer que
o homem, nas suas atrocidades, e lobo para o homem, pois
o lobo nunca faz ao seu irmao lobo as crueldades que o
homem faz a seu irmao! A Conferencia Episcopal confia no
processo de paz, mas alerta para o perigo das feridas profundas ainda por cicatrizar. A desconfianga e grande. A historia
do passado leva a suspeitar do actual acordo de paz. Os Bis
pos, para provar que a Paz e possfvel, pedem para que se olhe
para alguns dos paises vizinhos e para o medio oriente. A esperanga esta de pe, desde que se afaste o desespero e o pessimismo incentivado por mentores desesperados. Os meios de
com unicagao social tern tambem de colaborar, utilizando
uma linguagem convidativa a reconciliagao e a paz. O cessarfogo da corpo a uma esperanga merecida. O povo sofreu demais e pagou ja caro o prego da paz. Ela e valiosa demais. E
fruto da justiga que tern de ser humana e fraterna. A justiga
tern de se impor pela forga da razao e nunca pela forga da violencia. O dialogo e fundamental e as armas sao uma injuria
a razao e a dignidade humana. Por isso, os Bispos consideram
urgente que os beligerantes poisem as armas sem receio, com
a supervisao e ajuda dos organismos internacionais e na18. C EA ST, Coragoes ao Alto, Ed. CEAST, Luanda 1994.
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cionais competentes. A justipa - lembra a CEAST, numa clara
referenda a corruppao - nao se pode compadecer com o compadrio nos cargos publicos, desvio de fundos nacionais, nem
com o abuso de poder para extorquir bens alheios, nem com
a ambipao armada que assalta, depreda, destroi e mata. A
propria guerra nao pode justificar a desordem gritante de
usurpar bens do povo nem, m uito menos, a infam ia de
saquear hospitais, instituipoes religiosas e humanitarias.
A Igreja Catolica decidiu fazer de 1995 o Ano Nacional da Famflia Angolana, depois deste 1994 ter sido o Ano
Internacional da Famflia. O objectivo - diz a CEAST - e criar
as condipoes para a promopao e defesa da famflia e fazer dela
um espapo de amor, comunhao, perdao e acolhimento. Deve
caracterizar a famflia angolana o "aceitar o irmao, seja ele do
norte ou do sul, do leste ou do oeste, desta tribo ou daquela,
do meu partido ou do teu. Em polftica democratica,
ninguem ha-de estranhar que um irmao pertenpa a este par
tido ou aquele. E um direito”19.
Ano da Famflia Angolana
Angola celebra 20 anos como pafs independente e a
Igreja Catolica decidiu fazer deste evento um pretexto para
declarar 1995 como o Ano Nacional da Famflia Angolana. A
12 de Marpo, publica mais uma Mensagem Pastoral20. A patria
angolana deve tornar-se cada vez mais uma famflia, acabando
com a guerra, perdoando, realizando uma profunda reconciliapao nacional. A tolerancia e o rosto da paz e a intolerancia o rosto da guerra. Ha que criar uma sociedade nao exclusivista mas aberta; nao impositiva mas dialogante; nao
repressiva, mas tolerante. Por isso - dizem os Bispos Catolicos, ha que apostar na verdade da informapao, no fim do recurso a eliminapao dos adversaries politicos, cultivar a legalidade, combater o lucro facil e rapido bem como a
subtraepao oculta dos dinheiros da Napao para proveito pessoal ou o aproveitamento do cargo que se ocupa para acumular riquezas. Ha que combater a corruppao: "o desvio de
dinheiro publico e a auto-atribuipao de beneffeios aproveitando do servipo confiado. E corruppao a procura sistematica
de comissoes ou percentagens nos actos de compra e importapao. E corruppao a extorsao de dinheiro ao povo para compensar salarios insuficientes”21.

“A Igreja
Catolica decidiu fazer de
1995 o Ano
Nacional da
Famflia Angolana, depois
deste 1994 ter
sido o Ano Intemacional da
Famflia.”

“A tolerancia e
o rosto da paz e
a intolerancia o
rosto da
guerra.”

^ CEAST, Coraqao ao A lto , Ed. C E A ST 1994, ng12.
20. Cf. CEA ST, M ensagem p ara a preparaqao do Jubileu do ano 2 0 0 0 . Ano nacional
da Fam dia A ngola, Ed. CEAST, Luanda 1995.
21. IBIDEM, n95.
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A CEAST diz que "estes e outros vicios estao corroendo a moralidade publica e o relacionamento social. Cabe
neste aspecto um duplo dever aos dirigentes e responsaveis
da nagao: terem uma administragao transparente, sobretudo
no que concerne aos dinheiros da nagao e a obrigagao de
darem bom exemplo”22.
Veemente Apelo ap6s Lusaka
Os Acordos de Lusaka falharam. A circulagao de pessoas
nao acontece, a guerra continua a preparar-se, a ajuda humanitaria nao chega as p o p u la te s em desespero. Por isso, a CEAST
pede a ONU o envio de capacetes azuis e langa algumas
acusagoes: "A par de paises irmaos e amigos que nos querem
realmente ajudar a alcangar a paz, ha grupos, se nao paises, interessados em arruinar ainda mais a nossa Patria, com as armas
destruidoras que para ca enviam em troca de diamantes e
petroleo. A esses senhores pedimos simplesmente que nao nos
“Os Bispos
Catolicos insis fagam a nos o que nao querem para si mesmos”23. Os Bispos
tent na realiza- Catolicos insistem na realizagao de um encontro de reconciliagao nacional entre Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi.
gao de um enO Congresso Eucaristico de Benguela foi o pretexto
contro de
para a publicagao de mais uma Mensagem Pastoral, a 23 de
reconciliagao
Julho de 95. Os Bispos afirmam que a sociedade angolana
nacional entre
esta moralmente enferma: "quando o homem fica indiferente
Eduardo dos
perante o sofrimento, a injustiga, a guerra e tantos outros
Santos e Jonas
males, e porque a sua saude moral esta em crise, a comegar
Savimbi.”
pela consciencia, que precisa de urgente remedio”24.
Em defesa da Esperanga e o tftulo da Mensagem da
CEAST sobre a gravidade da situagao do pais em 1996, com
“Ha que commilhoes de pessoas entre a vida e a morte. Ha que combater
bater os efeitos os efeitos da guerra, da injustiga, da corrupgao que, "nos
servigos publicos e um virus que acaba por infectar toda a
da guerra, da
vida da nossa sociedade”25. Os Bispos pedem que o passado
injustiga, da
corrupgao que, constitua uma ligao para o futuro: "O que foi o nosso pas
sado de guerra? Um cruel genocidio que imolou centenas de
“nos servigos
milhar de inocentes (...) Pois seja esta a grande ligao do fu
publicos e um
virus que acaba turo. Resolver os nossos problemas pelas armas do dialogo, e
nao pelo dialogo das armas26. Para tal, e urgente a criagao de
por infectar
um governo de reconciliagao nacional e um encontro de
toda a vida da
Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi.
nossa so
ciedade””
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22.
23.
24.
25.

IBIDEM .
CEAST, Veemente Apelo, Ed. CEA ST Luanda, 1995, n93 .
CEAST, A Saude M oral da N aqao, Ed. CEAST, Luanda, 1995, n-1.
CEAST, Em defesa da Esperanqa, Ed. C EA ST Luanda, 1996, ne2.
26. IB ID E M , n-3.
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1997 e marcado pela tomada de posse do Governo de
Unidade e Reconciliapao Nacional (GURN), sinal de esperanpa,
desde que se cumpra o prometido e desejado pelas p o p u late s:
"A partir de agora, o Povo quer ver o GURN em toda a parte,
principalmente nas armas recolhidas e nos militares desmobilizados, na reabilitapao das estradas e na sua livre circulapao,
na liberdade polftica e na plena tolerancia partidaria, na hora
de ser angolano e na alegria de viver em paz”27.
Apostemos na Paz e mais um grito da CEAST neste
ano de 1997. Comepa com a afirmapao de que nao ha solupao
militar para Angola e com a denuncia do regresso forpado de
muitos jovens ao exercito, arrastando-se a Napao para o
abismo da guerra. Termina com um pedido: "Apelamos a todos para que se corte imediatamente com tudo o que favorece o clima de guerra (...) entremos de novo em cheio na
dinamica de Paz”28.
No fim do ano, os Bispos voltaram a falar, insistindo na
unidade da familia angolana e pedindo que as riquezas do
pais nao fossem desperdipadas em armas, mas investidas ao
servipo do desenvolvimento e do bem-estar dos cidadaos. O
povo tern direito a paz, a saude, a escola. O dialogo e a unica
alternativa valida29.
Ano da morte do Maitre Beye

“Apelamos a todos para que se
corte imediata'
mente com
tudo o que fa*
vorece o clima
de guerra (...)
entremos de
novo em cheio
na dinamica de
Paz”

Os Bispos abrem 1998 com uma Carta aos Angolanos
onde e tratado o problema da «feitiparia»: "Vai-se tornando
uma calamidade o numero de assassinios de concidadaos nossos que, a coberto de uma acusapao nao fundamentada, sao
pura e simplesmente eliminados porque tidos por «feiticeiros»
”30. Os Bispo propoem a criapao de uma «Comissao Ad Hoc»
para encontrar solupoes para este drama. Ha ainda uma
palavra sobre a distribuipao das terras, sobre a fome e a
doenpa do sono.
O Maitre Beye, representante das Napoes Unidas em
Angola, morreu num acidente de helicoptero a 26 de Junho
de 1998. Os Bispos, na Mensagem datada de 27 de Julho, evocaram a figura deste estadista e renovaram o apelo ao dialogo
e a Paz31.
Angola, para onde vais? - E o tftulo da ultim a Men
sagem de 1998, perante a grave e preocupante situapao
27. CEA ST, A Pdscoa A ngolana, Ed. CEA ST, Luanda 1997, n94.
2S. CEAST, Apostem os n a Paz, Ed. C EA ST, Luanda 1997.
29. Cf. CEAST, De M aos D ados, Ed. CEA ST, Luanda 1997.
30. CEAST, C arta aos Angolanos, Ed. CEA ST, Luanda, 1998, n-3.
31. Cf. CEAST, M ensagem P astoral de Apelo a Paz, Ed. CEAST, Luanda, 1998.
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polftico-militar que entrava o Processo de Paz em Angola: "Vemos o povo a ser de novo esmagado pela crueldade das armas (...): milhares de homens, mulheres e criangas ja desalojados, esfomeados, esfarrapados, adoentados, votados a mais
indigna condigao de um ser humano”32. Ha um pedido aos
«senhores das armas» para que continuem o dialogo, fagam
justiga as vftim as assassinadas pelas formas policiais, reunifiquem os exercitos. Pedem a ONU que aumentem o seu
contingente em Angola.
O Movimento "Pro Pace” e o COIEPA
O ano 99 comegou com um apelo a razao dos beligerantes,
com os Bispos a gritar: 'o povo e destruldo! (...) O povo e vitimado!
'. Ate o Papa se associa, langando um apelo em favor de uma paz
duradoura e justa33.
O Dia da Reconciliagao Nacional, (institufdo pela CEAST em
1996, a celebrar no IV Domingos da Quaresma), celebrado a
14 de Margo de 1999, foi pretexto para uma Mensagem, num
momento em que a guerra tomava proporgoes cada vez mais
dramaticas. Foram langadas as bases do M ovimento Pro
Pace34.
'Salvemos a vida dos angolanos’ e mais um grito dos Bispos
Catolicos, escrito no Congresso Eucaristico realizado no
Lubango. 'Nao a guerra, Sim a Paz’ e a proposta da CEAST
neste Ano do Pai35.
Jubileu da Esperanga marca o fim de 99 em que os
Bispos denunciam a violagao quase institucionalizada dos di
reitos humanos e pedem que o ano 2000 seja de perdao e de
paz. Profetizam uma libertagao em que os homens das armas
hao-de trocar a guerra pela paz, as armas por instrumentos de
reconstrugao, os camuflados pelas batas das escolas. Prometem um regulamento para o Movimento Pro Pace e a pro“Os Bispos
mogao de um Congresso Nacional para a Paz36.
puseram em
O Ano da Reconciliagao e a primeira intervengao da
causa a legitimiCEAST
em 2000. Os Bispos puseram em causa a legitimidade
dade desta
desta
guerra
que catalogaram como crime contra a hu
guerra que catam
anidade.
Amplificaram
o grito desesperado de um povo
logaram como
massacrado.
Falaram
do
genocidio
angolano e pediram aos
crime contra a
politicos
e
aos
militares,
de
ambos
os lados, que se reconcihumanidade.
liassem neste Jubileu. Pediram a ONU uma intervengao mais

Amplificaram o
grito desespe*
rado de um
povo massacrado.”
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32.
33.
34.
35.
36.

C EA ST, A ngola, p ara onde vais? Ed. CEAST, Luanda 1998, nQ2.
Cf. CEA ST, O calvdrio do povo angolano, Ed. CEAST, Luanda, 1999.
C f. C EA ST A Reconciliagao N acional, Ed. C EA ST, Luanda 1999.
C f. C EA ST Salvem os a vida dos angolanos, Ed. C EA ST Luanda 1999.
C f. CEA ST Jubileu da Esperanqa, Ed. CEA ST, Luanda 1999.
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eficaz em favor dos direitos humanos. Solicitaram o apoio internacional a Caritas. Elogiaram a intervenpao do Movimento
Pro Pace, cujos «dez mandamentos» seriam publicados por D.
Zacarias Kamwenho, Presidente da CEAST, a 21 de Julho, em
Luanda37.
Novo Milenio, Vida Nova e o tftulo da Mensagem
publicada a 22 de Novembro, com novos apelos ao dialogo e
uma palavra especial sobre os deslocados: "Uma situapao que
nos choca e nos interpela e a situapao dos deslocados (...). A
simples existencia de milhoes de deslocados ou de refugiados,
vivendo em situapoes extremamente penalizantes, tern de
mexer com a consciencia de todos (...). Nao e so de pao que
eles precisam, mas tambem de calor humano e da atenpao
dos outros”38. Ha um ultim o apelo aos militares para respeitarem a Convenpao de Genebra, pois, Angola continua a
deparar-se com actos de violencia e desrespeito graves por estas normas reconhecidas por todos.
Ao Largo, confiantes! e o tftulo da Mensagem de 27
de Marpo de 2001. Salienta a importancia do Congresso Pro
Pace, realizado em Luanda, e das reunioes do Comite InterEclesial para a Paz (COIEPA). Denunciam atrocidades cometidas em todo o pafs e pedem compromissos na promopao da
reconciliapao que leva a Paz e ao respeito dos Direitos Hu
manos39.
D. Zacarias Kamwenho recebeu o Premio Sakharov
para os Direitos Humanos, no Parlamento Europeu, a 12 de
Dezembro. Por ocasiao de m ais um aniversario da independencia, a CEAST publicou a Mensagem Justiga e Pao para
todos onde fala dos grandes desafios lanpados a Angola: a Paz,
a Justipa, a Pobreza e a Pastoral, sobretudo atraves do empenho dos Leigos, da Caritas e do Movimento Pro Pace. Terminam com um voto: "Muito desejarfamos que a data da Independencia fosse celebrada por todos os Angolanos em toda
a nossa Terra, num ambiente de verdadeira festa da famflia,
congregada na concordia, na fraternidade e na Paz”40.
Morte de Savimbi e Memorando do Lwena
Jonas Savimbi e morto a 22 de Fevereiro de 2002. Os
Bispos publicam nova Mensagem a 12 de Marpo onde, sem
optimismos exagerados, alimentam a esperanpa de um pafs
construfdo por todos. Urge calar as armas, garantir a segu37.
38.
39.
40.
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“Uma situapao
que nos choca
e nos interpela
e a situapao dos
deslocados (...).
A simples
existencia de
milhoes de
deslocados ou
de refugiados,
vivendo em
situapoes ex*
tremamente pe
nalizantes, tern
de mexer com a
consciencia de
todos”

“ Muito desejariamos que a
data da Independencia fosse
celebrada por
todos os An
golanos em
toda a nossa
Terra, num am
biente de ver
dadeira festa da
famflia, congre
gada na concor
dia, na frater
nidade e na
Paz”
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ran^a das pessoas e seus bens e caminhar para uma reconcilia^ao nacional. O panorama humanitario e desolador, mas
ha condi^oes para melhorar. E preciso evitar o descalabro so
cial e defender os direitos humanos. Fundamental sera o papel dos «conciliadores» e aposta no perdao como balsamo
para curar as feridas desta guerra. Os Bispos desejam que se
vire a pagina talvez mais infamante de toda a Historia de An
gola41. Na mesma ocasiao, a CEAST publica uma Mensagem
dobre o flagelo da SIDA em Angola42.
O Memorando de Entendimento do Lwena foi assinado pelo MPLA e pela UNITA a 30 de Mar^o de 2002, sendo
assinado o Memorando Complementar, em Luanda, a 4 de
Abril. Assim cessaram os combates em Angola. A 15 de Abril,
“Agora e tempo a CEAST publicou uma Mensagem de sauda^ao onde se conde cicatrizar as gratula com o Memorando que pos fim a 26 anos de conflito
civil. Agora e tempo de cicatrizar as feridas que a guerra
feridas que a
abriu e resolver todos os problemas cuja solu^ao exige que toguerra abriu e
dos os angolanos se deem as maos43.
resolver todos
os problemas
cuja solugao
exige que todos
os angolanos se
deem as maos”
“Dentre as instituigoes sempre
presentes ao
longo desta
longa guerra
conta-se a Igreja
Catolica.”
“A Conferencia
Episcopal de
Angola e S.
Tome e Principe
(CEAST) foi,
durante muito
tempo, a unica
institui^ao que
conseguia falar
alto e falar claro
sobre a situagao
da guerra.”

c o n c l u s Ao

Angola viveu quarenta anos de guerra. A luta armada
pela independencia come^ou em 1962 e so em 2002, com o
M emorando de Luena, os com bates acabaram. E muito
tempo, muitas mortes, muita mutilac^ao, muita destrui^ao e,
sobretudo, houve um roubo de presente e de futuro a varias
gera^oes.
Dentre as i n s t i t u t e s sempre presentes ao longo desta
longa guerra conta-se a Igreja Catolica. Antes da inde
pendencia, a sua ac^ao foi de grande investimento nas areas
da educa^ao, da saude e do desenvolvimento, para alem da
dimensao religiosa e humanista. Com a chegada da guerra e
a debandada de quase todas as i n s t i t u t e s existentes, a Igreja
Catolica ainda somou mais a dimensao de ajuda humanitaria
e de interven^ao nas areas de justi^a, paz e direitos humanos.
A Conferencia Episcopal de Angola e S. Tome e
Principe (CEAST) foi, durante muito tempo, a unica institui^ao
que conseguia falar alto e falar claro sobre a situa^ao da guerra.
Muitas vezes amea^ada, foi sempre uma voz profetica e incomoda, com uma pratica a condizer com as teorias que ia defendendo. Escolhi o intervalo 1989-2002 porque e o tempo
que separa os Acordos de Gbadolite e Lwena.
Os Bispos Catolicos intervieram sempre em cima da
Cf. CEAST, D ai-nos a P az! Ed. CEAST, Luanda 2 0 02.
2. Cf. C EA ST A Igreja perante a SID A , Ed. CEAST, Luanda 20 0 2 .
3. Cf. C EA ST Saudagao ao 4 de A bril, Ed. CEAST, Luanda 2 0 02.
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hora, correndo dois riscos: o de nao terem tempo suficiente “Os Bispos
para uma analise correcta da situa^ao; o de atacarem muito Catolicos interfrontalmente os senhores da guerra em momentos que nao vieram sempre
lhes convinha nada ter oposi^ao. De facto, a CEAST arriscou em cima da
muito, mas tendo sempre como objectivo defender as popu
hora, correndo
l a t e s indefesas das maos carniceiras de quern tinha armas
nas maos e as usava (e delas abusava) massacrando quern nao dois riscos: o
tinha qualquer hipotese de se defender. Aqui imperou a clara de nao terem
op(;ao pelos mais pobres, uma op^ao de alto risco que os Bis- tempo suficiente para uma
pos quiseram correr.
As mensagens da CEAST sao, no piano literario, muito analise correcta
ricas. Ha um recurso constante a imagens bfblicas e, boa da situagao; o
parte delas, sao textos muito bem escritos. Talvez por isso, de atacarem
eram tao lidos e comentados, em todos os cfrculos, mesmo muito frontalos que os contestavam.
mente os se
Ha uma ideia de fundo que passa por todas as men nhores da
sagens: a da urgencia da paz. Sempre se propoe um calar de ar guerra em mo
mas, um sentar-se para negociar, um olhar para o povo martir, mentos que nao
um ler melhor a declara^ao universal dos direitos humanos. lhes convinha
Como caminhos para a paz, a CEAST sempre apontou a de- nada ter
mocratiza^ao do pais, o multipartidarismo e as elei^oes livres. oposigao.”
Estas foram, durante anos a fio, ideias proibidas em Angola.
Estes textos, alem de ricos em conteudo, sao revolucionarios
“Ha uma ideia
nas dinam icas que geraram e nos cam inhos que abriram.
Alem do mais, nao se situavam no simples ambito de teorias, de fundo que
uma vez que a Igreja falava mas fazia. As interven^oes hu- passa por todas
manitarias no terreno, sobretudo atraves da Caritas e das Mis- as mensagens: a
soes, foram decisivas para salvar milhares de pessoas da fome da urgencia da
paz, Sempre se
e da morte por doen^as.
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