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NOMINATION DU CHANOINE SARDINHA
MISSIONNAIRE AU CONGO
(31-VII-1855)
SO M M A IR E— Le

Vicaire-General du diocese d‘Angola et Congo
nomme le chanoine Sardinha missionnaire au Congo
en satisfaction des demandes du Roi .

l l mo e Rev.mo Sr.

Adhando-se nesta Cidade uma Em'baixada do Rei do
Congo, e tendo par ela recebido uma carta do mesmo Rei, em
que me pede encarecidamente Ihe mande em Missao um Sacerdote para admimsrar ao seu jPovo os Sacramentos da Santa
Igreja, que por eles incessantemente clama, catequizando-o,
e fortificando-o assim nas cren^as da nossa Santa Religiao
Catolica e Apostolica Romana, bem lembradas ainda naquele
Reino, com quanto esteja ha muitos anos, com bem pesar meu
o digo, sem ter quern Ihe ministre o Pasto Espiritual; desejando eu, em aten^ao a grande e extrema necessidade que ha
de Missoes aos proselitos, e outras vantagens consideraveis
que daqui resultam para a Igreja e para o Estado, satisfazer
com todo o empenho do Ex.mo Sr. Governador Geral desta
Provincia, como bem expressamente manifestou no oficio que
o mesmo Ex.mo Sr. a este respeito se dignou dirigir-me, exarado no Boletim Oficial n.° 5 1 3 : tenho resolvido nomear a
V. S.a para a dita Missao, certo de que ha-de por V. S.a ser
bem desempenhada: para cujo £im, e para V . S.a providenciar
mesmo quaisquer casos diffceis que por la possam (sic) haver,
atendendo a grande distancia, e dificuldade por isso de recursos, Ihe mandei ja passar uma Proyisao, como Missionario e
93

Visitador do Reino do Congo, delegando-lhe sem restri^ao
alguma toda a minha jurisdifao ordinaria, durance a Missao.
Espero que V. S.a empregue todos os meios que estiverem
ao seu alcance para o aumento Espiritual, e propagajao da
nossa Santa Fe Catolica, para com os Fieis daquele Reino,
imbuindo-os assim nas verdadeiras e sas Doutrinas do Cristianismo: e confio em Deus nosso Sen'hor, que l'he ha-de dar
vida e saude, for^a e auxilios para muito bem desempenhar
a mesma tao louvavel Missao com o devido zelo, e prudencia
que para isto se requer; preendhendo V. S.a deste modo cabalment ao erripenho e desejos que nisto ha.
Deus Guarde a V. S.a.
Pa^o Episcopal em Luanda, 3 1 de Julho de 1855.
II.mo e Rev.mo Sr. Conego Domingos Pereira da Silva
Sardin'ha.
Antonio Firmino da Silva Quelhas, Vigario Geral

BOA, n.° 5 1 4 ’ 4 ^e Agosto de 1855.
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