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SE R M O N D E L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T CO N G O
D O N N E A L A M IS S IO N D E H U IL A
(8-X II-1890)

SOMMAIRE — Satisfaction

de I’E v eq u e fo u r le spectacle vu a la
M ission d e Hutla. — G ratitude pour le travail realise.
— Personnel d e nationality portugaise. — C on sequ en 
ces funestes d e l extinction des ordres religieux en
Portugal, m em e du poin t de vue politique. — A ction
des missions protestantes com m e agents d ‘occupation.

Vendo, porem, aqui, vestidos como nos, falando a nossa
lingua, professando a nossa Fe, moldados aos nossos costumes
tantos indigenas, jovens e crianjas dos dois sexos, encorporados de alma e cora^ao em a nossa nacionalidade, instruMos,
morigerados, empregados u'tilmente na agricultura, nas artes,
nos oficios, de modo que produzem e oferecem resultados visfveis e palpaveis, traduzidos em quanto ha e se faz nesta magni£ica missao; encontrando-os a todos neste momento connosco,
alegres, jubilosos, regenerados pela Fe e pela pratica da vida
crista, que incita ao trabalho e gera a paz e a abundancia;
notando que participam do nosso justo entusiasmo nesta ocasiao tao solene, que erguem as maos para o ceu, entoam canticos a Virgem e se extasiam, com a sua gloria, como filhos
que a estremecem; eu nao posso, serihores, omitir agora um
testemunho de admirafao e de reconhecimento para aqueles,
que ha nove anos apenas chegaram a este deserto e, sem avultados recursos o tern assim transformado nas coisas e nas pessoas, demonstrando praticamente que o preto se pode civilizar,
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que o preto, bem dirigido, pode produzir e produz, pode formar
colonias agncolas e industrials solidas e proveitosas; pois tudo
quanto aqui ha e podeis ver, tudo isto que propriamente se
pode chamar uma colonia, e feito pelos pretinhos sob a direc^ao
de alguns missionaries e dos auxiliares da missao, coadjuvados
so ha tres anos apenas pelas corajosas educadoras de Carnide.
Eis senhores, o que opera no interior da Africa a aojao
providencial do missionario catolico;

eis como se formam

colonias agricolas e industrials uteis e prometedoras, eis o que
convida a dirigir os maximos louvores, aos padres, as intrepidas
educadoras, que a vida do sertao nao aterra, e aos auxiliares
da missao, todos abnegados e zelosos e entre os quais eu conto
com orguiho, dezanove pessoas portuguesas europeias — nti
mer o bem superior so na H u da ao de todos os portugueses,

compreendendo mesmo os indios e os africanos empregados
nas restantes paroquias e missoes do meu vastissimo bispado!
Dezanove pessoas portuguesas naturais da Europa, cinco
portugueses ultramarinos, portanto vinte e quatro portugueses
noto eu no pessol dirigente que assiste hoje, no meio deste
deserto, a festividade da V irgem Padroeira de Portugal! (*)
E bem cabido e por certo agora este meu desvanecimento
vendo aqui arvorada a bandeira das Quinas, tao famosa, numa
missao nacional e n da, em grande maioria portugueses, homens
mo^os mas abatidos pela febre e pelo trabalho e senhoras jovens
delicadas nao respeitadas tambem pelo clima, inteiramente
devotados aos interesses da Religiao e da Patria, evangelizando
a. Fe, que purifica e esclarece e instruindo cannhosamente o
indigena, incitando-o ao trabalho, que, com ela sempre aliado,
vigora, moraliza, produz e tudo civiliza e transforma.
O h! Como neste momento exulta o meu cora^ao parecendo-me renovarem-se aqueles tempos vetustos de saudosa e
O Nous donnons a la fin du document les noms des missionnaires qui travaillaient a la Mission de Huila en 1890.
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comovente memoria, em que das remotas plagas lusitanas
afluiam ao interior da Asia, da Africa, da America, da Oceania
e as ilhas dispersas do Atlantico tantos portugueses consagrados
a religiao, que hasteavam sempre, em doce fraternidade, o
labaro sacrosanto da C ruz ao lado lo labaro tambem santo e
glorioso da Patria, blasonado com as chagas do Redentor, epoca
aben^oada em que os dois estandartes venerados, sustentados
em maos portuguesas, assombraram o mundo conhecido, e se
mais entao houvera, la tambem teriam chegado, conservando-se
sempre unidos e enla^ados esses paladios tao queridos, cujos
desastres a historia imparcial apontara provavelmente aos vindoiros, como tristes consequencias de fases de separa^ao!
E a proposito, pensais acaso, senhores, que se eStas caras ins-i
gnias se nao tivessem infelizmente separado, estariamos presenceando as cenas dolorosas e aviltantes que nestes ultimos tem
pos dilaceram os pobres cora^oes portugueses ? Imaginais por
ventura, que se antigas missoes nao houvessem sido destruidas,
esquecendo-se por longo tempo as vantagens, mesmo politicas,
da sua ressurrei^ao, 'haveria quern ousasse boje disputar-nos os
territories, em que elas lan^aram tao vigorosas raizes, e outros,
em que, desde entao, se teriam naturalmente enraizado? Se as
nossas antigas missoes se conservassem, desenvolvessem, multiplicassem, desdobrassem pelo continente africano, continuando
a produzir, como os vestigios por elas deixados em Luanda, em
Am baca, e no Golungo, em Massangano e noutras localidades,
centros outrora de actividade catolica nos atestam que elas produziam; se as da Africa oriental, as de Mozambique, de Sena
e de Sofala, as do Zambeze e do Zumbo, as de M anica, de
Quiteve, de Monomotapa e M ucaranga nao fossem afectadas
por sorte igual a das nossas, cuja ruma lamentamos, acreditais
por ventura, que em tantos anos decorridos se nao teriam todas
reproduzido e espalhado pelo interior do sertao, ligando as duas
costas portuguesas, garantindo-nos assim o dominio dos pon-
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tos em que se firmassem e daqueles a que se estendesse a sua
incontesta vel i'nfluencia ?
N ao sao as missoes protesta'ntes do Niassa e dos Matabeies,
fundadas embora com pretextos meramente cientificos e traifoeiros, o unico titulo, que os nossos aliados ingleses exibem
e fazem a for^a valer, para a posse de territories tao nossos, em
que podiamos ter magnfficas missoes isoladoras se nao houvessemos destruido todas as antigas com a extin^ao das congrega 5 oes religiosas?
M as ia-vos conduzindo outra vez pela via dolorosa em dia
de tanta festa! Novam ente vos pe^o me releveis a distrac^ao,
a que insensivelmente me levaram as desgrafas da patria amargurada e quern sabe se agora agonizante, e a preocupa^ao sempre crescente, acerca do futuro desta Africa tao querida.
£ assim o homem. Qundo me ocorreu a reflexao sobre as
missoes africa'nas, qua'ndo essa nuvem te'nebrosa me obscureceu
repentinamente o espirito, estava eu todo entregue a jubilos
e alegrias, ia dizer-vos ate, que julgava bem compensados os
incomodos da miriha viagem Chela acima, p d o sertao de M ofamedes, com a grande consola^ao de apreciar o belo, o notavel
desenvolvimento, que em tres anos, depois da minha primeira
visita, tern tornado esta obra deveras importante, simpatica
e sorridente, dirigida por um sacerdote portugues que tanto
honra a R'dligiao e a Patria e possui o admiravel condao de obter
pessoal europeu, ultramarino e ate bem numeroso e lidimo
portugues, para instruir e educar os miserandos pretinhos, a
ponto de com eles, dentro em pouco, se formarem aldeias verdadeiramente portuguesas, catolicas e civilizadas!
Aben^oai, pois, 6 Virgem , empres'a tao salutar; fazei-a prosperar cada vez mais com o vosso amparo: e neste dia, em que
vedes tantos pretinhos a saudar-vos, como filhos amantes, que
prezam a vossa gloria, empenhai-vos pera'nte o AMssimo para
que assim toda a Africa se civilize e transforme; para que os
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fil'hos queridos, que devo evangelizar, e cuja sorte tanto me atribula e consome, passem das trevas e da sombra da morte, em
que jazem e em que do corafao os lamento, para os campos
luminosos e saudaveis da vida civilizada e crista. N ao se diga,
o Virgem Imaculada, que a suplica dum Bispo catolico, embora
bem humiide e destituido de virtudes, mas neste dia e em condi^oes tao excepcionais no interior da Africa portuguesa, foi
desatendida por Vos, que sois M ae e Fonte peremssima de
candade e amor. N ao, o Virgem . Monstra T e esse Matrem.

Imprime fait par la Mission de Huila en 1 8 9 0 .
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