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L E T T R E D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U P E R E H IP P O L Y T E C A R R IE
(26-II-1882))

SO M M AIR E — Peres pour le Seminaire de Luanda. — Fetes celebrees

a la Mission. — Confirmation et M anage.

Luanda, 26 de Fevereiro de 18 8 2
Il.mo e Rev.mo Sr.
Acuso a recep^ao da sua mui por mim apreciada carta
de 1 3 do corrente mes, e agrade^o sumamente a V . Rev.ma
nao so a delicadeza das expressoes, que nela me dirige, mas
tambem o acol'himento e benevolencia com que se dignou
receber os meus padres, anuindo ao mesmo tempo de tao
bom agrado ao pedido, que na miriha carta lhe fazia de
acol'her em Landana os Missionaries, que de S. Salvador do
Congo regressassem doentes, quando nao pudessem ser transportados logo a Luanda. M uito agradecido por tanta caridade
verdadeiramente apostolica, Rev.mo Sr. P .e Carrie.
N ao me atrevi a mandar a V . Rev.”1* as Letras Apostdlicas pela posta, nem exijo que por este meio me remeta as
dos outros Reverendos Padres da Missao, porque reoeio que se
desencaminbem; aguardo quern va substituir o P .e Folga na
M issao do Congo; todavia devolve-las-ei, se me disser que
seguramente l'has posso remeter pela posta.
Rogo encarecidamente a V . Rev.”14 que nao levante mao
do meu pedido relativamente aos padres para o Seminario de
Luanda, convindo muito que algum deles seja portugues, ou
pelo menos que saiba a lingua, e habilitados para a musica.
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Entendo, como V . Rev.ma, que pode celebrar as quatro
festas concedidas a Missao, onde quer que ela se adhe devidamente estabelecida; todavia, querendo, pode aproveitar-se
de mais tres solenidades no ano com indulg&ncia plenana, a
que se teporta o n.° 1 4 de minhas faculdades, apontado por
V . Rev.ma com uma cruz, no territorio de minha jurisdijao.
E porque me pede que neste caso l'he designe as festas,
prefiro as seguintes:
i . a A do SS. Cora^ao de Jesus; 2 .a a do Sagrado Cura
sao de M aria, ou a festa do encerramento do mes de M aria;
3 .“ a do Glorioso S. Jose, Padroeiro de toda a Igreja.
Pelo que respeita a administra^ao do Sacramento da Confirma^ao, nao posso eu subdelegar-l'he essa faculdade em favor
dos meus subditos do Condado do Sonho, porque esta, bem
como a subdelega^ao de todas as fun^oes episcopais, em que
se tenha de empregar os Santos Oleos, me esta proibida em
o n.° 28 das minhas faculdades quinquenais. Pode, porem,
V . Rev.ma obter de Roma que l'he seja ampliada aquela facul
dade, o que sera facil, uma vez conhecido ali o despacho,
ou licen^a por mim expressa nas Letras Apostolicas, que
V . Rev.ma obteve em Roma, e melhor ainda, sabendo-se pelo
conteudo desta carta, que me nao oponho a que use no Sonho
das faculdades que V . Rev.ma obteve em Roma.
Quanto ao n.° 6 (cuja subdelega^ao me pede) «Dispensandi in 3 0 et q° consanguinitatis et affinitatis gradu simplici
et mixto tantumt et in 2 0, 3 0, q° mixtis, non tamen in
secundo solo quoad futura matrimonia; quod vero praeterita
etiam in 2 0 solo, dummodo nullo modo attingat primum gradum , cum his qui ah haeresi, vel infidelitate convertuntur ad
fidem Catholicam, et in praefatis casibus prolem susceptam
declarandi legitimamv>, fica desde ja subdelegada a V . Rev.ma
faculdade para dispensar in utroque foro nos primeiros 3 0 casos
que aparecerem.
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E em virtude de outras Letras Apostolicas, de 20 de
Junho de 18 8 0 , dispenso no impedimento de 2 .0 grau de
consanguinidade e afinidade, nao atinente ao primeiro, in
matrimoniis tam contractis quam contrahendis, cuja dispensa
V . Rev.a podera executar, ou fazer executar so em sets casos,
e somente com catolicos pobres, sujeitos a minha jurisdi^ao,
procedendo-^ com muito escrupulo na justifica^ao do estado
livre daquele que for estran'ho a diocese; nao servindo as testemunhas que so conheceram os contraentes nesta diocese,
mas sim as que os conheceram bem na terra de sua naturalidade; excepto se se puder provar que vieram habitar nesta
diocese antes dos 12 anos a mulher, e 14 o homem.
Julgo ter satisfeito as suas suplicas, nao convem, por
enquanto, publica-lo. Pe^o orajoes, e envio a minha ben^ao
para toda a Missao.
D e V . Rev.ma
mt.° v.r e servo inutil
Jose, bispo de A ngola e Congo.
A M L — Document original.

