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Moçambique:

A Missão da educação, por P. Pedro Fernandes

Encostada ao velho tronco de um grande cajueiro, a Amina sorri,
meio envergonhada, meio atrevida, para os padres que acabam de
chegar à sua escola, em Napwyia. Amina tem 7 anos e é filha de um
casal de catecúmenos da comunidade cristã mais próxima. Os padres
aproximam-se para a cumprimentar, mas ela esconde-se atrás do

grande tronco de cajueiro, abrindo o seu grande sorriso desdentado
e olhando para Raísse, seu irmão mais velho, que também ali anda
na escola de Napwyia. O Raísse já tem 9 anos, mas, tal como Amina,
frequenta a primeira classe da escola comunitária. Mais seguro de
si, Raísse aproximasse e estende a mão para saudar os padres. Os
pais de Amina e de Raísse são ainda muito jovens, embora não saibam dizer qual é exactamente a sua idade. Nunca foram à escola e
cresceram no meio de uma guerra sangrenta, fugindo de um lado
para o outro, à espera de melhores dias. Agora olham para seus
filhos, Amina e Raísse (e para mais duas crianças, ainda de colo, que
entretanto nasceram), com um longo olhar de esperança.
Há coisa de uns dois anos, apareceu uma irmã missionária na
comunidade de Napwyia e pediu para fazer uma reunião com os
cristãos. Os pais de Amina e de Raísse também lá estavam e, embora
nessa altura nem sequer fossem catecúmenos, também ficaram na
reunião, para ouvir o que aquela irmã tinha para dizer. Fa-lou da
necessidade de desenvolvimento, falou da escola, do futuro, da
educação dos filhos. Depois disso, o padre, sempre que passava
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na comunidade, não se calava

com o mesmo

assunto e até o che-

que não mandar os filhos à escola é pecado...
Masali, em Napwyia, não tinha escola. É verdade que o estado
Moçambicano tem feito um esforço real e visível para aumentar a
rede escolar. Mas a criançada é muita e o país é grande. (...) Foi por
isso que, seguindo o movimento de muitas outras comunidade na
mesma situação, as pessoas de Napwyia se organizaram, escolheram
dois senhores que sabem ler e abriram a sua escola comunitária.
Claro que era uma escola onde só existia o essencial: crianças
para aprender (muitas!) e alguém para ensinar, do pouco que sabe.
O trabalho desses professores é voluntário e a iniciativa de pôr as
crianças a aprender é basicamente da comunidade cristã, preocupada com a situação de ver os seus filhos crescer tão analfabetos
como os seus avós. Os missionários deram a isto um empurrãozinho: falando da escola, provendo alguma formação para os professores voluntários, arranjando material escolar (a preços muito
baixos) fornecendo giz, quadros, livros...
Um dia, os padres apareceram em Napwyia a dizer que os irmãos
cristãos, do outro lado do mundo, estavam dispostos a partilhar algum

garam

a ouvir dizer

dinheiro para construir

uma

escola melhor,

em

cimento,

com

telhado

de zinco. As pessoas da comunidade animaram-se e os mais cépticos
começaram a perceber que isso da escola e da alfabetização, era mesmo
uma coisa séria, que veio para ficar. Em Agosto de 2000 chegou um
grupo de Jovens Sem Fronteiras, e foi, solenemente, lançada a primeira
pedra. (...) O que é bonito nas escolas comunitárias é perceber que
são fruto de um povo que começa a tomar consciência dos seus problemas, que se organiza, que toma medidas para dar soluções aos
desafios enormes que deve enfrentar. O trabalho do missionário é
importante como incentivo e como animação. (...) Na animação das
escolas comunitárias, como em tantos outros sectores vitais do desenvolvimento do povo, há a consciência clara, por parte dos missionários, de que o desafio não é fazer parte do povo, mas fazer com o povo,
ou, ainda melhor, caminhar com o povo no processo de desenvolvimento em que o próprio povo é o grande protagonista. (...)
A Amina e o Raísse, as duas crianças de Napwyia, perdem-se
agora no grupão das outras crianças da escola, que correm e brincam aproveitando o intervalo, entre uma aula e outra.

(Da

revista Encontro,

197

Novembro 2001)

Angola:
Tragédia na missão de Kalandula, por

P.

Arnaldo Rocha

O

episódio que vamos relatar passou-se com um catequista
Homem casado, frequentou a escola de catequistas
da diocese de Malanje na época anterior à independência de Angola.
Terminado o curso, regressou à missão de Cuale onde trabalhavam os Padres Vascos. Aí lhe nasceram vários filhos. De seis apenas um era rapaz. O pai desejava que fosse sacerdote. Era a menina
dos seus olhos. Foi crescendo. O aproveitamento escolar era muito
acima da média. Esperto, vivo, alegre, líder. O pai orgulhava-se
com o seu Emídio, assim se chamava. Na convivência com os seus
colegas sempre se sobressaía. Um dia, nas suas brincadeiras escolares, um outro aluno, seu amigo, no jogo da bola deu-lhe um pontapé atingindo-o no baço. Coisas normais. A partir daqui o miúdo
desta missão.

adoecendo finalmente. O baço começou
não comia, etc... Depois de
tratado pelas irmãs enfermeiras, as melhoras eram poucas. Foi
levado ao médico e nada. Tudo se tentou mas as melhoras eram
nulas. Volta a casa e os pais, procurando a todo o custo a sua cura,
levaram-no a um "médico" tradicional que, até curam doenças com
medicamentos de plantas medicinais. Mas tudo foi em vão. As esperanças de cura iam morrendo. Eu próprio o levei para Malanje; o
mal lá estava e não o poupou. A 6 de Junho de 1992, o Emídio
deixou-nos para sempre. A pobre mãe ficou inconformada. Seus
pais ficaram mergulhados nas maiores das dores, o pai contrariamente dizia: "Deus mo-lo deu. Deus mo-lo levou!"
Todavia as provações do nosso catequista não tinham acabado,
apenas haviam começado. Com os vários ataques da Unita a este
Município de Kalandula e à missão, os pais, mas sobretudo a mãe,
insistiu para enviar duas filhas que restavam para Luanda a fim de

começou

a sentir-se mal,

a dilatar-se, a barriga a ficar saliente,

dos raptos feitos pela guerrilha. Lá partiram rumo à capital a Conceição e a Catarina. Matricularam-se, iam ãs aulas, a vida
corria normalmente. Porém num dia "não" as duas manas saíram
de casa. Ao atravessarem a rua a Conceição, com cerca de 17 anos
é atropelada por um carro que passava a grande velocidade. Bateu-Ihe em cheio, projectando-a e deixando-a bastante ferida e quase
morta. Levada ao hospital ela apenas balbuciou: "vou morrer" e
as livrar
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pouco depois! Quando os pais tiveram conhecimento deslocaram-se a Luanda para fazerem o tradicional óbito. Desta vez a
mãe estava mais conformada pois se sentia, até certo ponto, responsável pelo que tinha acontecido. O pai não queria que elas fossem para a capital, mas a mãe insistiu. Diante disto, o pobre pai
deu mais um testemunho de fé. "Deus ma deu Deus ma levou"...
"Ele é que sabe..." " A sua vontade seja mais uma vez feita"... foi
a segunda vitima da guerra... mas Deus pedia-lhe mais.
A 29 de Julho de 2000, a Unita novamente atacou o acampamento dos refugiados da missão. Deram sinal às 6h50 da manhã.
Tiroteio, povo em pânico e em fuga, saques das casas, gritos de
dor, confusão, morte... Dois soldados da Unita foram à casa do
Catequista Domingos, vendo lá uns sacos vazios. A esposa de Domingos ainda tentou evitar que a filha Rebeca, jovem mãe, viesse
para fora de casa. Ela não ligou à mãe. Uma vez fora, estando presentes o pai e a mãe e ela no meio, esta disse ao guerrilheiro: "esses
sacos são do chefe"... e disse o seu nome. Ouvindo isto, o guerrilheiro dá ordem: "mata-a porque é a mulher do chefe". E dois tiros
faleceu

mãe e o pai, varada por tiros assasSua filhinha jazia na cama alheia a tudo. Não mais receberia o calor maternal nem o leite quente dos seios de sua jovem
mãe. Tendo ouvido os gritos dos pais e apercebendo-se do nome
da filha, Rebeca, foi ver o que se passava. Já vinham ao meu encontro banhados em lágrimas dar-me a triste notícia. Abraçados, os
três, senti fortemente a dor que dilacerava aqueles pais. As lágrimas não me correram porque estavam esgotadas. Palavras não
saíam. O espectáculo nu e cru abafava todas as palavras e, por
algum tempo, apenas o coração batia descontrolado. Terceira prova
muito dura pedia o Senhor da vida e da morte. Três rebentos colhidos na flor da vida, esperança, ilusão dos seus pais, por morte viose ouviram. E ela caía entre a
sinos.

lente...

Depois da retirada da Unita, era

No

dia seguinte, depois de

uma

um sábado,

vigília feita

tratamos do óbito.

pelos cristãos, e não

transportamos o cadáver da Rebeca para a Igreja, rezamos missa
de corpo presente. Terminámos a missa, organizamos o cortejo
fúnebre para o cemitério da missão. Sem ninguém contar com nada,
apareceu o pai de Rebeca e diz: "eu quero ir à frente do cortejo
com a cruz... Quero levar a minha cruz e a da minha filha até à
só,

W9

sepultura. Cruz na vida, Cruz na morte..." Só

uma

fé

grande nos

compreender a atitude deste pai desfeito! É que ele ouviu o
apelo do Senhor a perguntar se O amava... tu sabes que te amo...
O testemunho desta fé estava bem patente não só com as palavras,
mas com a cruz dizendo a Deus e a todos nós que livre e espontaneamente levava a Cruz que o Senhor lhe colocou aos ombros.
As palavras neste momento não dizem nada. O silêncio e os gestos dizem mais, porque dizem TUDO.
faz

(Da

revista Encontro, Julho

de 2001)

Brasil:

Comunidades no meio do

A

Rio, por

Hugo

Ventura

de Tefé, Amazónia, é uma
não tem
estruturas e pessoal para ser diocese) de Tefé é, a nível territorial,
enorme. Tem cerca de 264.000 Km2! Duas vezes e meia o nosso
"grande" país que é Portugal! E para toda esta grande dimensão
apenas 11 padres! É verdade 11 padres. Estes felizmente não estão
sós. São três as congregações de irmãs e ainda uma equipe de missionários leigos. Apesar destas dificuldades, pude descobrir neste
Igreja brasileira, com muita surpresa minha, um espírito de solidariedade e de partilha. As dioceses do Sul do país, com mais pessoal e mais capacidade económica, ajudam as dioceses do Norte,
mais pobres e com pessoal insuficiente. Isto é o verdadeiro sentimento de irmãos em Cristo, isto é ser Igreja!(...)
Na prelazia de Tefé não há padres originários da região, mas
há um esforço em dinamizar e desenvolver a pastoral vocacional
junto dos jovens. No centro vocacional estão os seminaristas da
Igreja

Igreja

prelazia.

um

que encontrei nestas

com pouquíssimos

Não são

padres.

muitos, aliás

terras

A

prelazia (pois ainda

um pequeno

grupo. Mas pode ser

caminhar com seus próprios
pés. A messe é imensa, mas com tão poucos operários como fazer?
Uma das respostas é descobrir a missão dos leigos e apostar na
sua formação. As 10 paróquias da prelazia estão divididas em sectores. Aí estão os animadores de sector que animam, incentivam e
acompanham mais de perto as comunidades. Para estes a prelazia
início para

que

esta Igreja possa
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um

programa de formação de três anos, mas só podem
alguma experiência como catequista
e de escolhidos pelas comunidades. (...)
O Pequeno Rikson... Conheci esta criança num sábado à noite.
Estava na comunidade de S. António numa festa de convívio com
os jovens da cidade. Já estávamos a meio da festa quando alguém
me procura. Não conheço o senhor que me está a falar, mas ele
sabe que eu sou seminarista. Este jovem pai estava desesperado,
pois o seu filho mais novo, Rikson, estava muito doente e os pais
queriam baptizá-lo. Lá fomos os dois de moto a toda a velocidade.
(Como se não fosse normal andar depressa!?) Cheguei a sua casa
e lá estava esta pequena criança com uma respiração ofegante deitada na cama dos pais. Realizou-se o baptismo desta criança, estando
elaborou

prestar esse serviço depois de

também os padrinhos a seu lado. Este foi o meu primeiro baptismo. E não o posso esquecer devido às circunstâncias
em que este aconteceu. No rosto deste pequeno, que hoje está de
saúde, vejo o povo brasileiro e principalmente uma grande parte
do povo amazonense. É um povo abandonado, esquecido no meio
do rio e matas deste amazonas. É um povo esquecido a quase todos
os níveis: político, social, económico, de saúde, educativo, etc...
No meio desta selva, do salve-se quem puder, a Igreja é das pouos seus pais e

cas instâncias confiáveis e honestas.

bem
pode

A

igreja

que

aí

encontrei está

perto do povo, das suas dores, alegrias e esperanças.
fazer tudo,

pastoral social

mas

tenta dar

com todo o

Não

algumas respostas. Saliento aqui

trabalho de solidariedade, de ajuda

a

ali-

de saúde, seja para os que vivem na
cidade como para as comunidades ao longo do rio. Não possui
também esquecer a pastoral da criança, também candidata ao prémio Nobel da paz neste ano de 2001. É um trabalho de visita às
famílias, de apoio às mães grávidas e de acompanhamento de crianças até 6 anos de idade. Durante algumas visitas que fiz pude
ver pequenos milagres que vão acontecendo pelas mãos de leigos
que dão a vida por este trabalho.
Durante este meu estágio, acompanhei de perto a pastoral da
Juventude. É, na verdade um trabalho urgente e necessário. A percentagem da população jovem é bastante elevada, mas esta encontra-se, como aliás todo o povo, abandonada, sem espaços culturais, sem emprego, sem perspectivas de futuro. Daí até enveredar

mentar e de apoio

a nível
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pelo caminho da droga, da prostituição e da criminalidade é um
passo muito pequeno e infelizmente dado por muitos jovens. (...)
Estas são algumas impressões do que vi e vivi durante esta
experiência missionária. Olho para trás e dou graças a Deus por
este ano e meio por terras da Amazónia. Aí foi feliz e senti-me
como em minha casa. Costuma-se dizer que nunca se esquece o
primeiro Amor, por isso, até breve!

(Da

revista Encontro,

Dezembro 2001)

Paquistão:

Missão de alto

risco, por

Marc Tyrant

Assim estamos há algumas semanas: de um lado os raides
bombardeamentos que mais uma vez temos ainda o
cinismo de apelidar de "cirúrgicos"; do outro, as bactérias assassinas, os rumores paralizantes. O terror responde ao terror. Quem
imaginaria um tal cenário antes do 11 de Setembro? E todos, países ou indivíduos, somos intimados a tomar partido: "amigo ou inimigo"?; Ninguém tem o direito de hesitar. Não é altura de pedir
esclarecimentos. Tal como no tempo sinistro da Guerra fria, não
há emendas possíveis à lei reganiana do farwest.
O governo paquistanês alinhou pela coligação: bem. Parece
que está a conseguir dominar com mão forte a revolta dos Islamitas radicais: perfeito. Como resultado este governo militar é legitimado e cumulado de presentes diplomáticos e financeiros. Podemos até ouvir Collin Powell declarar serenamente que o programa
nuclear paquistanês não o preocupava minimamente. ("I Have no
concern", que, na circunstância, melhor se traduziria por "estoume marimbando p'ra isso!) (...). mais uma vez a questão afegã, tal
como no tempo do general Zia, voou em socorro de um regime
militar. Para além de fazermos notar que a calma muito relativa da
população paquistanesa terá de ser constantemente avaliada consoante o decorrer dos acontecimentos, não podemos de nos deixar sentir inquietos com esta glorificação do regime, tão características da miopia dos Estados Unidos no que diz respeito a esta
região do mundo.(...)
aéreos, os
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drama deste

Nisto reside todo o

mente

sujeito à lei

de

uma

país,

em

ter sido constante-

obnubilada

elite militar-burocrática,

pelas questões de segurança e pelas vantagens daí advindas.

Quando

que chegaremos a reconhecer que um Afeganistão livre de dispor do seu próprio destino e que relações cordiais com a índia são
as melhores garantias da segurança paquistanesa? (...)
As minorias religiosas e os militantes dos direitos humanos têm
também razões de sobra para se preocuparem. Os governos Ocidentais, as ONG's e as Igrejas, tinham nos últimos anos manifestado a sua inquietação devido ao recurso abusivo às leis sobre a
blasfémia, à manutenção de um sistema de eleitorado separado, à
perseguição sistemática da comunidade ahmadie e ao mau funcionamento evidente do sistema judicial. A julgar pelas reacções atabalhoadas e pelas promessas do governo, parece que as pressões
estavam a ter alguma eficácia. Mas conseguir chegar a um verdadeiro progresso nestes domínios exige um esforço constante e
incentivos sujeitos a um discernimento. Sendo o momento o da
mobilização geral, não será que os países preocupados com os
direitos humanos irão ser tentados a submeter estas questões à greé

lha de perdas e ganhos?

Em

matéria diplomática e militar, não existem golpes cirúrgi-

bombas que atingem hoje o Afeganistão trazem dentro delas
as mudanças que hão-de ocorrer em toda a região e talvez em todo
o mundo. Resta-nos esperar que os decisores saibam, de vez em
cos: as

quando, trocar
í-

.

a luneta

de infravermelhos.

(Do Jornal Acção Missionária, Dezembro 2001)

•

Guiné Bissau:
Missão na instabilidade, por Manuel Semedo
Fui

bem

acolhido, tanto pelos espiritanos,

como

'

-

pelos outros

De facto, estava num novo país. Por isso, tive de
algum esforço para me adaptar a novas realidades: ao clima
que, como sabemos, é quente e húmido, muito favorável a doenças tropicais; tive de me habituar a deitar numa cama com mosquiteiro, apesar da impressão que aquilo me faz; à língua e à cul-

missionários.
fazer
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tura, pois,

embora,

seja

um país muito parecido com o

meu. Cabo

Verde, há diferenças a nível social, cultural, religioso e até
guístico, etc.

lin-

(...)

O país enfrenta algumas dificuldades económico (falta de infraestruturas, falta

de dinheiro, da

electricidade...); a nível social, é

vítima das desigualdades e injustiças, agravadas sobretudo
guerra; há muitos

como

desempregados e muitos fenómenos

com

a

sociais anor-

banditismo (roubos, assaltos, desrespeito pelos bens públicos...), tráfico de armas, tráfico e consumo
de drogas e álcool, prostituição, pais adolescentes e solteiros e
ainda a poligamia. A educação e a saúde são os sectores onde há
maior desleixo e negligência; o nível de vida e os salários são muito
baixos; pouco se faz para a realização pessoal dos jovens, vítimas
do desemprego e do abandono por parte do estado. Quase todos
estão à espera da bolsa de estudos (que é só para meia dúzia de
privilegiados...), e muitos querem é abandonar o país, custe o que
custar; há muitos refugiados, vindos de países vizinhos, afectados
pela guerra; a nível político, deve dizer-se que a corrupção e a
falta de transparência ainda continuam. As pessoas ainda não beneficiam, como deveria ser, dos recursos naturais da sua própria terra.
mais

tais

a violência,

(...)

Nós, os espiritanos, estamos
Bajob, com duas comunidades,
Espírito Santo, Caio,

em 3
uma

paróquias:

S.

Carlos Lwanga,

de irmãs e outra de padres;

também com duas comunidades, uma de

irmãs

Nossa Senhora d'Ajuda, Bissau, onde só estão
os padres. Trabalhamos na primeira Evangelização, catequese, trabalhos de desenvolvimento e progresso humano, incluindo a educação, o diálogo com a cultura e com a religião tradicional e a
inculturação do Evangelho. Em Bissau, trabalhamos na animação
de uma paróquia já mais ou menos organizada, onde fazemos trabalhos de animação litúrgica e sacramental, trabalhos ainda de catequese e formação de catequistas, em todos os níveis. (...) Não temos
esquecido a animação vocacional. Especial atenção temos dado
aos jovens. Se há algum sucesso na nossa pastoral, em Bissau, ela
deve-se em grande parte à colaboração de uma equipe boa de
irmãs que vivem na nossa paróquia. (...) No meio de tudo isto,
procurei dar a minha colaboração, que não foi grande coisa, mas,
dei o meu máximo.
e outra de padres; e
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Gostei da experiência de oração que fiz com o povo, particularmente com os jovens. As orações e liturgias eram bem preparadas e vividas. Tenho muitas saudades da Guiné e oxalá que, no
final deste ano, possa regressar, pois, na minha opinião, a Guiné
deve fazer parte das prioridades missionárias dos espiritanos.

(Do jornal Acção Missionária, Dezembro 2001)
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