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LETTRE DU VICAIRE-GENERAL DE LUANDA
AU ROI DU CONGO
(6-VIII-1855)

SOMMAIRE — Communique au Roi la nomination du chanoine Silva

Sardinha comme missionnaire et visiteur du Congo.
— Demande que I’accueil fait au missionnaire soit

celui qui est du a un ministre de la Religion catholique et lui fait la promesse de lui envoyer assez souvent pour 1‘avenir les secours spirituels.

O Vigario Geral desta Diocese, ao Rei do Congo.
Tendo a esta Cidade chegado uma Embaixada vossa, por
ela recebi as estimadissimas letras que vos dignastes dirigir-me:
as quais, sinceramente vos digo, que em parte causaram em
mim grande prazer e satisfa$ao, por conhecer que gozais saude,
e que tantra vos como o voSso Povo conservais firmes e
puras as cren^as da nossa Santa Religiao Catolica e Apostolica
Romana; e em parte me causaram profunda magoa e desgosto,
conhecendo a lamentavel falta e priva^ao absoluta que ha
muitos anos sofreis de recursos Espirituais.
Desejando portanto, a vista do grande sentimento que
me assiste, satisfazer com todo o empenho ao pedido que me
fizestes de vos mandar ai um Sacerdote em Missao, para
remediar os males que vos afligem, e os remorsos de consciencia que vos atormentam, por nao terdes quern vos minis
tre o Pasto Espiritual, o que muito me penalisa, e ao que
de modo nerihum eu podia ser indiferente, sem faltar aos
sagrados deveres do meu Ministerio: dei logo as devidas providencias, que muito satisfizeram tambem ao Ex.mo Sr. Govertoi

nador Geral desta Provmcia, que nisto me coadjuvou, nomeando Missionario e Visitador do vosso Reino, o muito
Rev.mo Conego Domingos Pereira da Silva Sardinia; que,
em aten^ao a sua pratica Paroquial, e outras qualidades que
nele concorrem, bem ha-de desempenhar os desejados fins.
E para melhor os preencher, sem restri^ao alguma lhe deleguei
por uma Provisao toda a minha jurisdi^ao ordinaria, durante
a sua Missao.
Espero que lhe mandeis dar pelo vosso Povo todo o acolhimento e considera^ao que e devida a um Ministro da Religiao;
assim como tambem espero que o nao demoreis por la muito
tempo, pela consideravel falta que mesmo aqui tambem ha
de Sacerdotes: pnis deste modo vos prometo desde ja, que
amiudadamente haveis de ser assistido por quern vos ministre
os socorros Espirituais; muito principalmente podendo-se la
reedificar algum dos vossos antigos Templos.
Desejo-vos a continuafao da vossa saude, e todas as ptosperidades de que, pelos vossos elevados sentimentos Religiosos,
vos tornais dignos e credores: e estimo sobremaneira ter a gloria
de receber por mais vezes as vossas letras.
Pajo Episcopal em Luanda, 6 de Agosto de 1855.
A ritonio Firmino da Silva Quel has

Conego e Vigario Geral de Angola e do Congo
BOA, n.° 51 5 , 1 1 de Agocto de 1855.
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