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À lgreia Calólica em Moçâmblque íoi hisloricÈmenle aliadâ
do coíonialismo e do íascismo. Estove inlÍinsecamenle eonÍundidâ
com toda a acção de domínlo, subiugação
dêsculturalização,
opressão e massacÍe do povo. Estevg intimamente ligada à guerra
colonial de agressão para impedir a llberlação do Povo moçambicano.
Entre esta acusação Íeita a 6 de Dezembro de 1978, êm
Maputo, numa reunìão de estrutuÍas do Partido e GoveÍno com
os bispos cìa lgreja Católjca em Moçambique, e o que os compÍometidos conì o âparelho repressìvo colonial revelaram há duas
semanas, na sua reunião com o Presidente Sanìora Machel, a
diÍerença estabelece-sê apenas ao nivel do pormenor e cjos autores das acusações,
EsÌa diÍerença torna-se, porém, decisiva para hoje podermos
compreendeí a lutâ interna que a lqreja Caiólica no nosso pais
tem de travar dêntro clela paÍa se moçambicanizar.
Os relatos, que há duas semanas ouvimos, nada ac!,escentam
às críticas e denúncias íeitas anteriormente com base num lmenso
manancial de Íactos. Mas esses relatos oferecem-nos o sabor amargo oas recordações claqueles que lrairam o seu povo porque
Íoram manipulados pela aliança da lgreia CaÌólica com o coloníalismo e o Íascismo.
Náo se trata, portanto, de novas acusaÇões à lgreja CaÌóllcâ,
o que iá Íoi objecto de cÍitÌca e denúncia é, por demais, contundente pâía gue aquela ínstituição reliqiosa possa ignorar as suas
r e s p o n ç a b i li d a d e s ,
TÍâta-se de compreender o sentimento cie cÌdadãos moçambicanos que, parâ poderem reastiumlr a sua dígnidade e conqulstarem a lìberdacje das suas consciências, não podem cíeixar de
,êlalat a sua ligação com a lgreia Católica.
A minha ligaeão com ã ANP constítuÌ o culminar de todâ
uma lÍajêclória de compÍomelimenÌo potíiico -,
disse um cios
compfometidos como introdução ao seu r€lato, explicando mais
adlanÌe:
- Entfei ... paÌa o nDiáriou <ie Lourenço MâÍques, dos padres,
AquÌ começa a trajeclóÍia do meu compromelimento com o colo.
nlal-fascismo. lslo poígue, ao serviço desle iornal, como eu eÍa
o único pÍelo, o direcloí, quê êra o padÍe Luís Sanlos (membro
peÍmanenle na ONU) viu em Ínlm, um pÍelo, paÍa o pÍoiectsÍ.
Ful charaado yárias vezes ao seu gabineie, onde tive sessões de
lavagem ao eérebro.
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É alnda esta cidâdão quer aô lnterpretar a suà iràj€ctòria de
compromisso, sublinha corn notória lucidez:
Mas devo também dlzer que llv6 uma educação tasclsta
que começou desdâ crlança. Ful interno da missão de S. José
de Lhanguene educado pelos padÍes... Ouando no iornal aDlárior

comecel â 3er chamado para o gabinete do dlreclor, fol rpenac
uÍna questão de consolidação
daqul.O que eu iá eaprenderal
antes....
No decurso dos dois primeíros dias da reunião com os comprometidos surgem numeÍosos outros relatos que, como este,
sublínham o pâpel da lgrel3 Caiólica como suportê ldeológlco oo
colonial-Íascismo.
A antiga aliançã entre a espada e a cruz, segundo os hlstoriadores portugueses, promovicla desde o inÍcio da êx9ansão
colonial quando misslonários embarcavam nas cararelas juntamenle com presidiárics, soldados e comerciantes, esÌá destê modo
ainda bem presente nâ mêmóÍia dê moçambÌcanos que Íoram instrumenializados parã se oporem à libertação do seu povo.
Dos Íelatos destas traiectórias de cômpromissos, apercebemo-nos com pormenor que a ANP, em Moçambique, não erg de
íacÌo, por si só, um partido. Era, sem dúvida, um movimento íascista, porém. s€m as componentes ideológicas que caracteítzarn
um partido.
Junto da população moçamblcana, partlculaÍmênÌe no seÌo
da juventude, é a lgreja Catótlca que, de modo absôluto, exerce
as Íunções ideológicas dâ ANP, propagando os conceitos tundamentais Co eolonial-íascismo. Surge-nos, assim, com a clarcz
proporcionada pelos pormenoÍes dos relatos dagueles que soíreram e viveram dentro das estruturâs desta aliança, que a ANP
em Moçambiquê apenas íol u6 0"6;6o na sua prolunda e €strêlta
unidads com a lgreJa Católica.
As distintas e complementaíes íunções da cruz e da espada
suÍgem-nos, porém, através destas memórias, dê tâl modo llgadas
que, por vezes, se torna diÍícil saber onde começa uma e acaba
3 oulra,
Há casos oncie o movlmento Íascista *
a ANP êstá totalmenÌe ausente, sendo as suas Íunções inteirament€ reâllzadâs
por relações directas entre a lgreja Católica e a PIDE/DGS. Pas6arìdo por clma os casos de Cenúncias Íeitas à PIDE/DGS por
membros daquelâ lnstituição religlosa, importa aqui subllnhar os
cacordos)t a nível de organizações.
O diÍector da escola recordou um comoromêtldo, reÍerlndo.se à Escola de Habilitação de Professoreà tndígenas do
que era o sr. padre Macedo dos Reis, chamou.no!, r
Alvor mim o c oulror lÍê9 colegas, e disse-nog quê nog aÌÍaniaya um

{('í

born empíêgo mêsmo sêm leímos concluldo o curso. Estáyamog
no úlilmo ano. Aceitámor (como era habitual) gue êle fizesse cie
nó! o gue bem êntendesse. Mandou.nos pÍeparaÍ a Íoupa e, no
dia seguinte, viemos. Fomos apresenlados ao sr. Antónlo FeÍnandes Roquete, no Comlssariado da Pollcia. Depols, Íomos levados
8 crsa do cr. Marques Ferreira. A partlÍ dai...
A partlr daí... tornaram-se agentes da PIDE/DGS, opuseram-sa
à lutâ de libertação do seu povo, à libertação que, aÍinal, também deseiavam. A libertação pela qual também certamentê lutariam, se não Íosse a manipulação do que íoram alvo poí parte
da lgreja Católica.
D. Custódio Alvim Perelra, ex-Arcebispo de Lourenço Matques, e actualment€ com as mals altas Íunções na BasÍlica de
S. Pedro, em Roma, oÍiclallza e estlmula esta colaboíação directa
e activa quando, em Agosto dê 1961, êntre outros (grandes enslnamentosD aÍirma:
A independêncla é atgo lndilêrente para o bem-estar dôs
homêns...; Ainda que o movimênto seia pacilico, convém que o
c.eÍo s€ abstenha, a flm de poder cuidar espiÍltualmênle de lodos.
O supeÍior pode lmpor esta obrigação e impõe-la de Íaclo em
Lourenço Marques...; Os povos nativos de Ãírlca lêra e ebrlgeção de agÍadec€Í aos chamados colonizadores os benetíclos dëles
recebidos...; As p€ssoas InstruÍdas lêm a obrigação de desbãratar
as ilusões lndependêntlstas nos quê são menos tnstruÍdos...
A lgreja Católica pode hoje aíirmar que lsso laz parte do
passado e dos condiclonalÍsmos lmpostos pelo coÍonialísmo. Pode
aÍirmá-lo, mas não o deve Íazer. pols, como é evldente. não há
presente sem passado.
Nesse passado, por exemplo, hâ semlnarlstas moçamblcanos
que se recusaram a aceiÌar os (grandes enslnamentosD de Alvim
Perelra e acabaram por ser exoulsos. Outíos aceitaram. Naturalmênte, como consequência desse passado, entÍe os que aceltaram
tais <ensínamentos, estão bispos e sâcerdotes quê constituem part6
da lgrela Católica.de hoje, em Moçambique.
Desse passado, por exemplo. há cerca de '.l0 por,cento da
populãção moçambicana que foi convertida ao catolicismo e; hoje,
gozando do dlreito constitucional de pratlcar€m livremente A sua
crença relígiosa, querem ÍazFlo limpos das heranças, humllhações
e compromissos à moda de Alvim's e Roquete's.
fúas esse passado marcou protundamente. Ê visível nas multas nremórias que ouvlmos. É visÍvel no caÍacteÍístico modo de
andar e íalar dos que passaram largos anos em seminárlos..
Ë visível em tantâs coisas, porque a aliança entr€ a crui e a
espada fõi a tal ponto que, não raras vezes, a cruz pegou na
.Exrge
espada. Por isso, essa libertação da cruz toma-sa diÍÍcil.
antes de mâls uma libertação das consciências através, am prlmelro lugar, de uma ldentiÍicação com o povo,
Neste sentido, os dois prlmelros dlas da reunlão da Dlrecção
do Partido com os compromêtidos Íoi, também, uma contrlbuição
para a libertação da própria lgreja Católlca.

