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L E T T R E D E L ’fiV fiQ U E D ’A N G O L A E T C O N G O
A U M IN IS T R E D ’O U T R E M E R
(2 -V I-18 53)

SOMMAIRE — L ’E ve q u e montre au gouvernem ent la malheureuse
situation religieuse et de -personnel missionnaire du
diocese. — D em ande de bons ecclesiastiques pour soutenir le christianisme parmi les peuplades qui lont repu.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tenho a honra de remeter a V . E x.\ para que a £a$a
chegar tambem ao conhecimento de Sua Majestade, essa
carta-autografa do preto Rei do Congo, a qual me foi entregue pessoaimente pelo filho, que o dito Rei na mesma carta
menciona (x).
Esta carta, ainda que possa dizer-se uma incomoda curiosidade, mostra contudo, as ternas e amorosas ideias da Religiao Crista, que aquele povo, apesar de abandonado, ainda
conserva em seu cora^ao. Nao foram certamente as baionetas
e os tiros de can'hao, que para com os Portugueses e para a
Religiao Divina de Jesus Cristo criaram naqueia gente negra
afeifoes tao duradoiras.
Sinto a minha alma profundamente amargurada, quando
penso, que nao teriho em Angola mais de 6 Sacerdotes naturais deste pais, entrando neste numero os Conegos da Se;
quando penso que um destes ja se acha entrevado numa cama
e sacramentado para morrer; e quando penso que eu nao tenho
meios para sustentar, nem para criar os muitos sacerdotes que
(1 ) C fr. doc. du 3 M ai 1853.
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sao necessarios para cultivar a moral destes bons negros do
Congo e Angola, ja que os brancos e europeus se acham aqui
quase todos envenenados e repassados de uma irreligiao e de
uma imoralidade nao so espantosas, mas talvez incorrigfveis,
ainda que possivel fosse fazer pronta aphca^ao dos meios mais
eficazes.
Nao pode ser duradoira a minha vida no meio de tantas
amarguras; numa regiao doenria e cheia dos horrores de uma
guerra de costumes devassos, para veneer a qual posso dizer-^me
um general sem soldados, porque esses poucos que tenho, sao
indisciplinados e quase todos desmoralizados. Assim nao se
vence: sucumbe-se, apesar da vontade mais energica.
Se forem aumentadas as congruas paroquiais, nao sera
certo, mas e algum tanto provavel, que algum padre europeu
se resolva a vir a esta terra, ainda que nao seja dentro do prazo
da minha vida: de outra maneira, ainda que cheguem aqui,
como nao tern certos os necessarios meios de su'bsistencia, fogem dentro em pouco tempo, como fizeram alguns dos que
vieram comigo, e nao morreram pouco depois da chegada.
Antes desta carta do Rei do Congo, ja dele recebi outra
no mesmo sentido, a que respondi com a suavidade e cautelas,
que me ocorreram, animando-o com esperan^as, e ate remetendo-lbe um presente ou mimo, que constava de uma capa
encarnada e duas cruzes douradas, objectos que o mesmo
Rei menciona na carta que remeto a V . Ex.*; mas tudo isto
evitara mal e por pouco tempo, que estes povos de Angola
e Congo percam totalmente o amor e respeito aos Portugueses,
e ao Cristianismo, cujos preceitos e doutrina ainda muitas
pessoas sabem, embora com algumas imperfei^oes, filhas do
abandono em que se adham.
Um Bispo sem Sacerdotes bons, e somente com os recursos
que neste pais tenho ao meu alcance, e mais talvez um objecto
de irrisao, do que um simbolo de honra para a Na^ao a que
pertence, e um baluarte da Religiao Divina que professa e de-
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fende. Se me for dada a escolha, deixarei o Pajo Episcopal de
Luanda para viver na prisao do Limoeiro em Lisboa. No entretanto, fico esperando as determinates de V. Ex.a e de Sua
Majestade, a quem falo a verdade com esta franqueza, porque
jugo ser este o meu dever e nao costumo enganar.
Deus guarde a V . Ex.a
Pa$o Episcopal em Luanda, 2 de Junho de 1853.
v

Il.mo e Ex.mo Sr.
Ministro da Marin'ha e Ultramar
sJ Joaquim, Bispo d ‘Angola do Congo

A H U — Angola, Carton 19 (18 53).
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