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Meu Caro Amigo
.At.::.....§~~~.or Dr. Duque Vieira

Muito obrigado pela sua estimada ca.rta escrita na noite de Natal,

-

em que vi com muito prazer da continuacao da sua saude e dos seus e dos
'

~

seus muitos trabalhos para a glória de Deus. Por mim gracas
,, a Deus tenho
A

nada fica que de

que
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passado bem de saude, mas infelizmente o meu tempo perde-se em cousas de
,

proveito aninguem , mas se assim e a vontade de

Deus nada mais ha a fazer.

o

pior é que muitas vezes

tanto como o trabalho. Calcule o que

e presidir a

o nada fazer cansa

sessoês solenes com va-

RU

rios discursos em Malayalam, de que naõ entendo nada. Como dizia um critico de alguns governadore8 de provincias, seriam apenas ornamental
heads, e muitas vezes nem sequer ornamental , o que

t~gur~

é o meu caso.

ainda falava, tinha um padre que traduzia perfeitamente as
,
minhas palavras. Agora que esse esta um pouco longe, ja me deixei de faNo

~rincipio

·~

~~

~

lar, pois para eles dizerem o que entendem, não e~necessario que finJam
o

..

,

que eu nao disse. As tantas dificuldades que tem o ser biavo,
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traduzir

aqui ainda se junta a de

os náô entender, nem me entenderem a mim.

No principio ainda comecei a estudar com uma certa boa vontade, que se
,
gastou a aprender as letras. Ha por ai alguns que advogam a escrita das
linguas indianas em

caracteres romanos, o que tor naria o estud<Jdessas

.,

linguas muito mais facil. Mas ha sempre a inercia das cousas antigas.

Tive muita prazer com as noticias do seu novo Bispo. Com os meios de loco,...

""

,

modernos, nao lhe sera impossivel atender tambem a Castelo Branco,
mocso
J
,
uma vez que tenha saude. Aqui a nossa divisao territorial, e tambem esqui-

-

sita, n~ pela extensaÕ d~erritorio, mas por serem dois territorios se-

,

parados por cento e cinquenta quilometros doutras dioceses. Da-se o caso
de parte da cidade de Trivandrum, direi mesmo a maior part' pertencer a
esta diocese, cento e cinquenta quilometros a percorrer, tendo um bispo na
mesma cidade. Outra treguesias que ficam a menos de vinte quilometros da,

~

residencia do bisio de Kottar tem de ser administradas de Coehim a· duzentos
,,..,,,

quilometros de distancia. Isto sao cousas da India. Tem se falado muito
numa remodelõcáo disto tudo, mas Deus sabe se algum dia se virá a fazer.
i..,

.A/

-

.1

que gracas a Deus tiveram o resultado que
Ja estao passadas as eleicoes,
,
;)

,.....

extraordinario que entre os adversarios do pre-

deviam ter; mas nao parece

sente regimen n,ro houvesse senão um homem de oitenta anos, que se apresente
como candidato ? Era vontade de fazer recuar a historia quasi meio seculo.
Felizmente os homens de Moscow cometem frequentemente
Li~

erros bem grosseiros.

ha/ pouco numa revista americana, em artigo escrito por um austriaco,
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que intelectualmente o Comunismo estava morto, mas nos estertores da morte
ainda pode produzir muitos estragos. Gostei muito da mensagem do Natal do
,

sr. Patriarca de Lisboa. De facto o Comunismo e um sintoma da descristianiza9âo geral, e

e' inutil tentar combate-lo com outra descristianiza9ao.
ser o único pais da Asia em que ainda naÕ predominam

RU

Aqui a India parece

os comunistas, e os governos tomam medidas energicas para se defenderem.
Mas o futuro

não e'brilhante. Hindus educados perderam a fé. Os chamados

intocaveis nunca foram verdadeiramente hindus, e parece muito tarde para o
serem sinceramente. Para muitos maometanos a religião é apenas um meio de
manterem os correligionarios unidos politicamente. Entre os proprios cris-

-
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""" ha~ mui to1' ~ soldo dos comunistas. Nao fal.ta dinheiro para a propaganda.
taos

Vizinhos saÕ a Russia, que sempre aspirou ao domínio da India, a China

,

quasi dominada depois de ter sido vendida pelos americanos a Russia, e
Burms cuja maior parte esta dominada , donde vinha o arroz com que a India
se alimentava •••• Felizmente o territorio indiano está unificado e conse-

guirem suspender as

hos~ilidades

em caehimir, mas

precisavam de um

ministr~

de financas , ou de varios, porque os governos provinciais ainda tem feito
}

pior que o governo cen~ral, a'salazar, para limitar as despesas. Aqui na
provincia de Madrasta, introduziram a proibi9âo de bebidas alcoolicas, o
que traz um desiquilibrio enorme, pela perda de receitas
bebidas e despesas com a

das taxas sobre
,

~

repressao do seu uso clandestino. Mas e posai-

vel que o estedo propositadamente queira assim aumentar as forcas policiais
I

lt--

Com um pretexto diverso • Depois houve &-'1>oligão dos Zamindares, que eram

-

~

grandes proprietarios, com um poder quasi semelhante ao• tempos feudais.

1

3

-

Teor icam ente deviam ser compensados. Mas como nao ha, dinh
eiro, a compen,_
sacao pouco vai alem da teor ia. Nao sei bem qual a dispo sicão
futu ra dess as
'
/
terra s, mas creio que os culti vado res paga rao as rend as direc
teme nte ao
Estad o. O gove rno cent ral tambem tem tido dific ulda des, pois
a adm inist ra~

-

~áo

custa muit o mais do que dant es. E~ certo que s&la rios muit
o eleva dos que
/
..,,,,,
.....
se pagavam e ingles~ ja nao sao pago s, mas eram pouc os, e
as ideia s de aus1
terid ade que se apregoavam no tempo da porpa gand a nao ermn
reali zave ia. ·Dantes nao exis tia representa~ao diplo mati ca, nao,.._, havi a mari
nha de guer ra, o
exer cito era dimi nuto . Tudo isso agor a tem de ser pago . Houv
e a luta armada
em Cach imira que o gove rno nuca quiz dize r quan to cus~ou.
Emfim uma serie

-
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enorme de prob lema s, çue prov avelm ente se hâo de reso lver
satis fator iame nte
se houv er paz, mas embora todo s a desej em, ou digam
que a desej am, a pobr ezinha da paz parec e esta r em muit o perig o.
Pare ce que o estad o de Isra el vai ser admi tido ao que chama
m as Nacõés Unis •
das. Parec e-me que a histo ria nâõ regi stra tamanha serie
de atrop elos ao bom
senso como os que se tem feito ness a assembleia~, M~a~s!L.!s~e~e~s

~t~aa'~.:u..u=.;LJ...:c...u..u.a..~~

que os isra elita s o-cup araõ a Pale stina ante s do fim do mund
o, tem de se
cump rir. E ' curio so que dizem que o mundo se conv erter á atrav
ez da Russ ia,
• a Russ ia parec e esta r no polo opos to da conv ersao . Dizem
)tque os isra elitas se reun iráb na Pale stina e se conv erter ao, parec e que
nunca estiv eram
tao longe do Crist ianis mo, mas os caminhos de Deus nao sao
oa noss os caminhos .
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Quanto ao nosso movimento relig ioso , tivem os no Domingo
passa do em Cocbim
uma conc entra qáo de Cruz ados Euca risti cos, que foi muit o
inter essa nte.
Junta ram- se num campo do pala cio episc opal t vario s milh ares
de cre~caa,
de tarde crian~as e adul tos seri&m mais de dez mil, e pare
ce que todo s ficir
rem muito satis feito s com o progr ama. Tambem se tem feito
alguma cous a
pela Accáé, cato lica, mas aind a ha basta nte incom preen sâó
da sua nece ssida de
e dos resu ltado s que ela pode dar.
Desejo muit as felic idad es a si e a sua Exma. Fam ilia com
a certe aa de que
1
Deus aban coara os seus traba lhos , lf- embora ha.j a sempre a
espe rar cruz es que
J
~
s~ o selo de qual quer obra de neus , que as ta~ ac~
~har de consola9oea
_J_,__ ~~~ ~~~~ ~ . .
C7

/ta.e~..,,~~

