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LETTRE DE L ’EVEQ U E D ’A N G O L A E T CONGO
A U T. R. P. AMBROISE E M O N E T
(25-I-1883)

SO M M AIR E — V ive satisfaction pour les oeuvres de la mission de

H u tla.— Demande pressante de personnel.

Il.mo e E x .mo Rev.mo Sr.
Com sumo gozo de meu cora^ao tenho passado 'ha ja um
mes, n'a missao do real padroado portugues, em H u la , confiada ao zelo apostolico dos padres da Congrega^ao do Espirito Santo e Sagrado Cora^ao de M aria, a qua! Congrega^ao
se tern tornado benemerita de todas as na^oes pelos grandes
servifos que a todas tern prestado, tanto no continence europeu, como no ultramar.
Visitando esta M issao portuguesa, eu devo comunicar a
V . Rev."14 a sarisfa^ao que desta visita recolhi; pois nao e justo
que reserve so para mim as alegrias, e para V . Rev.ma, como
Superior daqueles bons religiosos, so os cuidados e afli^oes.
Acompanhado dos reverendos padres da Missao e dos alunos do Seminario diocesano, que acabo de confiar a sua direc^ao,
pude celebrar com solenidade, mais que ordinaria nestas paragens, as festas de N atal, Circuncisao e Epifania, na Capela
paroquial, acompanhadas de harmonium, tocado pe'lo rev.0
padre Carlos, e de boas vozes, que para tudo que ha de bom
sao habeiis estes caros padres.
N ao faltaram as festas os colonos portugueses, que por sua
parte confessavam que d as l'hes recordavam com viva saudade
as antigas festas da sua cara patria. A grande maioria dos colo-

nos, instrmdos e prevenidos para a mmha visita pastoral, pelo
Superior da Missao, o padre portugues Jose 'Maria Antunes,
soube aproveitar-se da palavra divina, que nas tres fesitas lhes
dirigi, pois que vieram confessar-se para rece'ber o santo crisma
com muitos outros mdividuos, que, muitos anos havia, se mao
confessavam.
N ao ha, porem, gozo completo rneste mundo1.
N este memento parte para Franca o rev.0 padre Carlos;
eu mesmo insisti para que partisse ja, com receio de perder
tao precioso padre, cuja virtude e saber o torna mui apreciavel.
Em abono da verdade devo aqui confessar, para honra e
satisfa^ao da Congrega^ao que, muito longe do que eu, ou
qualquer oultro bispo de Angola poderia suspeitar, nao encontrei estes padres eivados dos erros do galicanismo, apesar de
franceses quase todos, nem dos erros que aquela peste introduziu no rito mesmo e cerimonias da igreja; antes os achei
muito conformes, tanto nisto como em tudo o rnais, ao espirito da Congrega^ao do Espirito Santo e Sagrado Cora^ao de
M aria, e quanto deste espirito eStao compenetrados os seus
confrades. Entre elles nao se divisa uma certa politica, que os
tornana suspeitosos a Portugal, ou a qualquer na^ao, em que
se estabelecessem. A sua politica unica e exclusiva e a evangelizafao, especialmente da ra^a negra. T a l e o fim particular
que pode descobrir em suas regras e c o n stitu te s, o qual se
aeha personificado em M r. Duparquet, Prefeito Apostolico da
Cimbebasia; e mao vi que os rnais padres desdissessem deste
fim em seus trabalhos apostolicos.
Ja ve, pois, que e com justos motives que reclamo para
esta M issao o rev.0 padre Carlos, logo que se ache perfeitamente restabelecido; e este rnais do que qualquer outro, porque notei que se entende e da perfeitamente com o gentio, o
qual se diz amigo da M issao, porque os padres sao sens amigos.
M a s a M issao, desenvblvida como hoje esta, com um
Seminario a seu cargo, e com aprova^ao do governo, que tern
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esta Missao em grande considera^ao, precisa actualmente de
mais pessoal e de mats tecursos.
Pefo, pois, a V . Rev.ma que, tomando em considera^ao
quanto levo dito, fa$a por ela todos os sacrificios.
Encomendo-me confiadamente as ora^oes de V . Rev.ma e
de todos os que tem a felicidade de lhe fazerem companhia.
Deus Guarde a V . E x .a Rev.ma
Il.rao E x .mo e Rev.m0 Sr.
Superior da Congrega^ao do Espinto Santo e Sagrado
Cora^ao d'e M aria.
Huila, 2 5 de Janeiro de 18 8 3 .

Fr. Jose dos Sagrados Corapoes,
bispo de 'Angola e Congo
A G C S S p . — Boite 4 7 8 . — Autographe.
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