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RAPPORT DU GOUVERNEUR DE L’EVECHE
AU GOUVERNEUR GENERAL D’ANGOLA
(30-V-1871)
S O M M A I R E — Situation religieuse du Diocese. — Defense des Ordres

religieux et leur importance en Afrique.

Il.mo e Ex.mo Sr.

Acontece mesmo algumas vezes, como por mui fidedigno
testemunbo soube, que entre os adultos, como e repouso para
dies o dia do seu baptismo, e o padrin'ho por uso lhes oferece
uns panos, para mais decentes poderem lr ao templo, reiterarem
o Sacramento, incorrendo em excomunhao, se alguma vez estiveram ja no gremio da Santa igreja, na comunhao com os fieis
de Jesus, de cujo rebanbo nao tern eles o sinal.

O Sacramento mats procurado e o do baptismo, que e geral
o ser recebido no estado de adulto, e sem haverem sido catequizados a falta de Boris catequistas, que sao essenciais em todas
as Missoes.
O Sacramento da penitencia e matrimonio e um rarissimo
acaso o ser procurado.
£ for$oso o con'fessar-se com toda a franqueza, que sem con
gregates religiosas e completamente impossi'vel o confraternizarmos em cren^as estes povos.

So nelas ba obediencia e unidade de ac^ao e pensamentos
tao essenciais para os sucessos dificeis.
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Se o Governc de Sua Majestade para ca mandasse mais
sacerdotes, e aqui num Seminario pudesse a cada um preparar-se um coadjutor, e nem sequer um so de todos fosse colado
para estar as ordens do superior, a'tenuar-se-ia em parte a grandeza do mal, e temos a convicfao mtirna, que em pouco subiria
tanto a riqueza publica, que o Governo havia de ser prodigamente remunerado do sacrificio, com que alias a provincia
poderia.
£ necessario dizer-se sem receio de ser alcunhado de retrogrado ou ambicioso, que nem de um nem de outro epfteto
me arreceio, que ainda os mais implacaveis inimigos das ordens
religiosas confessam o muito, que elas fizeram em prol da gran
de obra da Civiliza^ao.
Ninguem lhe contesta o saber, nem a tenacidade do querer,
que ia atraves de gera^oes prosseguindo placidamente ao seu
fim. As suas obras erao sempre gizadas grandes, verdadeira
imagem do edificio do progresso, esperavam que as seguintes
gera^oes cada uma por sua vez viria contribuir para o seu
complemento.
Eles nao tern o inconveniente egoismo de uma vida curta,
podiam e sabiam esperar, esperavam e conseguiam. Belas artes,
ciencias, agricultura e comercio, devem-lhe tanto, que os sens
mais sistematicos inimigos nao as querendo no presente, reconhecem o que elas fizeram no passado, tempo em que con
fessam a sua netessidade. Pois a Africa do presente esta muito
abaixo da Europa de todos os tempos, e ninguem de boa fe
podera negar a necessidade mais perfeita das formas da missao
evangelica, a menos que nao afirme a desnecessidade do Evangelho.
A Santa Se nunca podera desistir de tal ideia, e um go
verno inteligente e forte pora um dia de parte inconvenientes
preconceitos, que se tern incutido a gentes, que alias os tern

de boa £e e longe de negar o direito da associate religiosa a
instigara e protegera para as nossas possessoes.
Nao admira que o preto nao frequente o templo se la
raramente vai o europeu, e so actualmente e frequentado pelos
dignos governadores subalternos, a quern for^a e louvar-lhes o
procedimento.
Nao admira mesmo que este de la fuja; pois que se aos
ultimos governos que tem tido Angola se lhe pedirem contas
de suas obras, pouco mais poderao mostrar, que o desmoronamento dos conventos.
O Governo de Sua Majestade para base solida de organizafao administrativa das Justifas e Finangas desta provmcia, 'bem
era que lhes buscasse a organiza^ao religiosa.
O Evangelho se nao e o direito natural, como quer Bonald,
e a smtese das legislates da Europa civilizada. O Padre a ensinar o Sermao da Montanha a estes povos simples vale por
uma universidade na Europa cu'lta.
Deus guarde a V. Ex.a
Luanda, 30 de Maio de 1871.
Il.m0 e Ex.mo Sr. Governador Geral da provmcia de Angola.
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