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CONGREGAQAO DO ESP!RITO SANTO
-

Slgla; C. S. S,p. Congregatlo 8anctl Splrllu, -

E essencialmente missiona.ria.
DEDICA-SE a snlvagao das almas mais abandonadas, especialmente dos infieis.
POSSUI sobretudo na Europa e America casas, de formagao
de sacerdotes e lrmaos auxiliares destinados as Missoes.
OONTA como seus membros 52 Bispos - 3832 Padres 870 Irmaos - 1135 seminaristas maiores - 3125 seminaristas rnenores e 18 aspirantes-irmaos.
NA AmRICA E NA AFRICA exerce a sua actividade em
48 circunscrigoes rnissionarias nas qu:i.is trabalham
2450 missionarios seus que cuidam de 10 milhoes de cat6licos e 900 mil catccumenos.
EM ANGOLA trabalham 203 sacerdotes e 47 irrnii.os auxiliares em 63 missoes, 14 par6quias, e tern a seu cargo
1 036 699 cat6licos e 2 642 872 infieis.
EM CABO VERDE trabalham 13 sacerdotes que tern a
seu cargo 14 par6quias nas Ilhas de Santiago e Maio
e 108 732 cat6licos.
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EXPLICAt;AO PR~VIA

No dia 14 de Mar~o de 1866 dcsembarcaram no porto de Ambri%, em
Angola, os primeiros missionarios do Espirito Santo.
Ocorre, portant<>, neste a110 da gr~ de 1966, o primeiro centenario
dum acontecim.ento memoravel e inolvidavel nos anais da hist6ria missionaria de Angola, que o mesmo e dizer de Portugal, porque ali, naquelas
terras descobertru por Diogo Cao e conquistadal p(!r Paulo Dias de Nuvais,
regadas e amamuias pelo sangue, suor e Lagrimas de tamos soldados, marinheiros, missionarios, religiosas, artifices, juoontes, colonos de todas as
condi~oes, pulsa, hoje mais do que nunca, o corcv;iio da Auria lUJa.
Os missionarios do Espiriio Santo correram apressadamente a Angola,
respc,ndendo aos gritos de socorro do Congo, de Portugal, e da lgreja. Os
primeiros, vitimas de holocausto, deixaram um magnifico exemplo de sacrificio e dediccv;iio, preparando o terreno para o trabalho fecundo das levas
que se lhes haviam de seguir no co•nt£nuo rodrrr dos ano.s, como o griio que
se enterra, apodrece e morre para fazer germinar e desabrochar as searal
loire jantes.
Os missionarios do Es piriJ.o Santo, forniados na escola do grande missiologo libermann, justamente crismado de «miciador do apostolado missionarw moderno> e de «safoador cla ra~a preta>, transformaram, religiosa,
moral, e social,mente a Lerra Jecunda de Angola. Eles siio - podemos a/ir·
ma-lo sem recei.o de exagerar - as rafaes e os fu.ndamenlos das grandes e
fervor0$t» cristandades que fnzem hoje o orgulho de An.go~ de Portugal,
e da lgreja.
Claro que niio vamos cometer a injustifa de esquecer ou de subestimar
a act;iio apost6lica e civilizadora dos que os precederam, nomeadamente os
capuchinhos e jesutlal, c dos que os acompa:nharam ou seguiram - padres
seculares como o grande Padre Antonio Barroso, superior da missao de
S. Salvador do Congo, depois Prel<tdo ·de Mo~ambique, Bispo de Meliapor
e do Porto, e a figura gigantesca de Mons. Alves da Cunha; outra vez os
capuchinhos portugueses e italianos, beneditirws, padres de Ui Salette, redentoristal, trapistal, irmiios de Fuucauld e ainda dos irmiios maristas e das
inumeras e variadissimas irmas religiosas ( de S. lose de Cluny, Francisca,.
nas Hospitaleiras Port1,guesas ate 1911, Doroteias, BeneditDnas, Francis•
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canas Missionarias de Maria, Miuionarias Reparadoras do Corm;ao de
Jesus, lrmas do SS. Salvaaor, do Espfrito Santo, do Amor de Deus, da
Miseric6rdia, Dominicanas do Rosario e DominicamaJ Portugu~sa-J, Mercedarias da Carulade, TeresianaJ, Mission.arias Medicas de Maria, filha.s
do S. Cora~ao de lesw, Cannelitas e Salhi.a.s). Mas a verdaae manda que
se diga - e todos o reconhecem - que foram os missionarios do Espirito
Santo quern acudiu a Ango/,a numa hora angustiante, no perwdo mais
cscuro da sua hist6ria missioruiria, quando o cristianismo amem;ava nauf ragar por falta de clero. E depois, no decurso destes cem anos, tern sido
eles sempre os primeiros. E ate, generosos, desprendidos - e por Deus,
pcla lgreja, pela Patrui que se dedicam, niio movidos por vii glorui e int,eresse pessoal, OU da corpora~ao - tem enJ,regaao na.s moos de mi.uionarios
diocesanos e religiosos de outros institUlos missoes que eles fwndarmn e
fizeram /foreseer.
Esta dat,a centenaria noo podia ser, pois, esquecida, para se cumprir
um dever de gratidiio e de just~a e ate para assinalar
gera,;oes de hoje,
coma muUo bem escreveu o P. An1,6nio Brasio, «as raizes donde brotaram
em florm;ao fecunda essas grand.es e fervorosas cristan,dades que fazem
hoje o orgulho de Angola, de Portugal e da Congrega~ao do Espirito Santo.'1.>
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•

•

•

Com actos varios, mais ou menos solenes, vai, sendo comemorado este
glorioso centeonario, na Metropole, em Angola, em Cabo Verde, por toda a
parte onde e.xistem e actuam os missionarios do Espirito Santo.
· Os Podere:s publi,eos niio podiam alhear-se desta cvmemora,;oo. Portugal e Missiio guase se con/11,ndem. Haja em vista a conguista da Moirama,
o Paaroado Portugues, o «dilatando a Fe e o lmperio> do nosso epko, o
«fazei m.uita cristandade> do nosso Rei D. Sebastiao, a Concordala e o
Acordo Missionario. E que seria das m.issoes cat,6li.cas port11,guesas sem a
compreensoo, a ajuda e colahorm;ao do Esta,do? ...
0 Ministerio do Ultramar emitiu um selo especial comemorativo deste
centeruirio.· Facto que muito o honra, que :sensibiliza o corm;ao dos missioruirios do Es pfrito Santo e sera certamente motivo de regozijo para os filatelistas que assim verao enri,queci.dll$ as suas colec,;oes.
0 selo apresent,a as armas da Congregm;ao do Espfrito Santo e do lmaculado Corm;iio de Maria.
Nesta brochura, depois de descrever as arm.as, e.xpor-se-a resumulamente
a historia da Congrega,;ifo e a act~ao dos seus missioruirios em Angola
nestes cem anos.
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EM 14 DE MARCO DE 1866 DES•E MBARCA·R AM NO AMBRIZ OS PRIMEIR OS MISSION A.RIOS DA CONGREGA·(.;JI.O DO ESPtRITO SANTO

0

MINISTERIO DO ULTRAMAR
DIRECCllO-GERAL DE OBRAS P uBLICAS E COMUNICACOES

SERVI<;OS DE V ALORES POSTAIS
PORTA:RIA .N.

0

22 lrli8

Manda o Governo <la Republica Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar, que, nos termos do artigo 2.0
do Decreto n. 37 050, de 8 de Setembro de 1948,
sejam emitidos e postos em cir culac;ao, na Provincia
de Angola, um milhao de selos de franquia postal,
da taxa de 1$00, com as dimensoes de 25,4 x 34,5 milimetros, comemorativos do primeiro centena.rio da
Congregac;ao do Espirito Santo, tendo como moti vo
o emblema da mesma Congregac;ao, impressos nas
cores amarelo, preto, vermelho, prata, ouro, verde,
laranja, azul ultramarino, cinzento, sepia, azul-marinho e carmim.
0

Ministerio do Ultramar, em 6 de Agosto de 1966.
0 -Ministro do Ultramar,

J oaquim Moreira da Silva Cunha
Para ser publicada no «Boletim Ofi,ciab 'Cia ProvlncLa de
Angola - J . eta SUva Cunha.

AS ARMAS DA CONGREGA·c;AO DO ESPiRITO SANTO
E •DO IMA·CULADO CORA~O DE MARIA

As e,rmas ,da: Con,grega~iio constam 1do mnil:llema. do Espiriito Santo paira,.rrdo em foI1II1ia de ;pomba sobre o Cor•a~ao de Ma.ria, itendo 1por ,divisa· os
,dizeres lrut~nos: Cor unum et onima una.
Fa~amos u,m 'Pouco ,de hisitoria -para: es1darecimen'l:o dos lfi:Jatelistas,
A Co1nigrag~o do Espfrito Santo foi fondada em Pa-ris ,no, ano ,de 1703
e fundiu-001 mn 1848, com a· -do Saigraido Corai~ao -de Maria, foooada em
1841, £iica.:ndo a cha.marr-se: COl'llgrega~ao do Espirito Santo e do Lma.culado
C~ao de Mairia.
Alte data ,da fusao, nao ,consta que f06Se ad~pta.do qwiilquer esouodo OU
brazao. So em 1845 come~a a esbo~r-se o emblema da ·Congrega~ao: a
pomba, &imbolo do ·Espirito Santo, encimaindo urn coragao atravessado por
uma f1echa, sfmbolo do Cora~eo de Maria. !Em 1855, a flecha substituida
por uma espada.
Em 1863 o emblema espiritano toma a forma oval, a poimha figura no triangu-lo trinario e aparece um novo elemento- os Hrios, qua lembram a pureza
irnaculada. do Cora~ao de Maria, ladeando III pomha e o corragao: este e
coroado de chamas, simbolo do amor; aquela espairge raios de luz SO'bre o
co•ra·~o.
S6 no .a.no de 1875, na edigao relfonidiida ,das 1Constituigoes, se !fafa, ,pela
primeir111 vez, do emblem.a, a 1que am 1910 se ,da,n1a a· ,designa~ao •de urma.s:1>
OU «1brazao».
Elis o texlto do 1p,ro!jecto de 1875, que depois receberi111 aiprolVa!;;ao .definitiva: «Em sinal do seu duplo vocaibulo e da sua dupla consagra~iio ao
Espf,dto Santo e ao lma,culado 1Coragao •de Maria, o Insti'tuto tern como
emlhlema, disti:nitivo a: miagem tlo 'Espirito Sa,n\o mn form.a: ,de, •pomba pai.ra.n.do sO'bre o cora~ao ,de Maria. A este ernhlema juntMH!e-a a diivisa odas
nossas Regras: Cor unum et anima una (paila-vres tiradas dos ,Aetos ilo.s
A•postc,los, referentes ao pra:cedimento doe ,primeiros cristaos, ·a s qua,is significam «um efJ coragao e uma s6 alma») a firn de lembrar incessantemente
aos membros a. sua dupla consagragao ao 1Espirito Santo e ao lmaicul-ado
Coragao de Maria, hem como a unHio e caridade qu,e devem reinar em toda
a Congregagao e entre todos os seius membros, paidres e irmiio.s, parw que
Deus esteja sempre no meio dela com a abundancia dms suas gra~a& e
ben~aOS>.
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A CONGREGA(:AO DO ESP[RITO SANTO

o FUNDADOR - ~a fesla do Pentecoste!.' de 1703 (27 de Maio) Claudio
Francisco Poulla11t des Pl111e:es, apenas derigo ~onsurado, com 24 anos de
j,da,de, reunia em- Pamis, numa casa rnOldffit& ahiigada, entre a Sorbooa e o
colegio Louis-.le-Gnmd, uma diizia de estudan~es ,pOlhres 1que aspirB1Vam ao
sace11d6do, mas carecia,rn de mei,o.s ,para n•a,li,za•r a sua< ·voca,r;ao.
Esta a origem da Congregar;i'io. do Espirito Santo, cujo £im, inicialmente,
era eidu·car e lfonn•ar estu.danites •pO'hrt"5 ca,paizes de virem !IJ ser pastorns
uteis na I,greja d•e, 0it"u!l rnn mini,!Oreri~ humildes, nos postos tmais a-hanido....
na-dos.
Claudio PoullaTt dt"s Places nascera em Rennes (1Bretanha de Franr;a•)
no dia 26 ,de Feverei·ro .de 1679, fil•ho ·de 1pa-i,s 1profundamente cristacs, duma
~nta nobr0za, e de a•van'ln.jados meio~ ,de forituna.. TermiJllaido 'Com distinr;ao
o cuuo :de. filoso{ia no calegio dos Je~ui-tas em •Rennes ( 1697), licenciou-se
om Direi'lC\ em Na.ntes ( 1700). Quando o rpai, justa.mmte uifano e Hsonjea.do
com a carreira brilhante do ·fil-ho, es-perava ve-.Jo hri,],har no foro e no Parlameinto da Bretanha, ei5 ,que ele despe a tO'ga e de.ci.de aibrID1,ar ,a vocar;ao
sacerdotal. Em Outubro de 1701 inicia o curso de teologia no colegio
Louis-,Ie-Gramd, ,dos Jesu1tas, em PaTis.
Come<;ou .desde fogc, a ,preocu-par-se corn a si•t-ua~iio de nurrn-rosos taip8·
zes pohres aspirant~ ari s.u:eTdocio, S(II}l eirn nem beira. Nao 'ha,via semi·na.rios organiza,dos ·pa·ra e-le-$; iaim as aul&s nos cole.gios ou na Sorbona,
,passa:vam frune e ,dorm.ia,m an1de ca-lhaJVa.. Pou:pando o que 1pooia, da, 1pensao
q-ue o ,pai ,],he •enviava e ,z,ecorr.endci a ,caridade ,dos jiesu~tas e ,de outras pes,!'-0.as, ia sustent=do e a1llbE"Y1gando os que podia., a,re qu,e em 27 ,d e Ma-io de
1703 i,naugurou a comuni,da1df' e semirni.rio do E~pirito Sa,nto com .do,ze .des- t!llpazes.
Recebeu a oroena~ao sacer.dota:I em 17 ,de Dt2nnbrc1 de 1708 e morreu
a 2 de Outuihro de 1709, em odor de s1mtidaide: itinha 30 anoo; h!llvi-a um
ano e nove mese,s que f01Ta o!'de,nado. Foi dura'Il1e o superioraito do P .. Luis
Bouie, segnndo sucessor de Poullart des Places ( 1710-1763), que a Congrega~ao se or.gainizou: ganhou simpalti,as, a,dquiriu imoveis e recursos e obte,ve
a a,prov~ao -:regia (:2 ,de Mai·o, de 1726, renovada, iern 17 de Dezmibro do
me.'Jlllo ano e confirmada •em 14 de Afnj,] de 1733), As Consitiltui~oe's rndimentares deixadas por Poulla·rt des Plaices reeehera-m do P., Bouie a redacr;ii.o
definitive e mereceram II provar;ao canonica do arcebis,po de Paris em 2 de
Janeiro d'l.'I 1734.
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A Congrega:~iio era consagrada ao Espirito Santo sob a invocGfao da
Bem-Aventurada Virgem Maria concebvda sem pecado: os rnerntl:rros deviam
hoinrar muito espocialmoo.te o. ·fupiriito Santo ,e a, 1maculada: Concei4foo, 8
Jim 1de rnere.rer a Su8 •prot~ao e de alcan~ar a san:tiida.de, a. forva, a- bondade e a purez8 angelica. Alargava-se o fim do lnstituto: educar clerigos
pobres, prontos a aceitar, a escolh,:r de preferen,cia ea amar de todo o corafiio os po·stos eclesiasticos mai.s modestos e laboriosos para os quais dificilmente se encontravam ministros. E especilll~a-va-ee: Pau,peribus et etiam
lnfidelibus Evangelizare: a evangeliza,~iio ,dos ipahres, as Missoes em paises inlfieis ficarillim 1pa,ra sempre Bitrihlllto ,dos P,8/dres ,do, Esopiriito Santo. Os
m~ros obriga,varn-.se a vi!d!ll ·reliigiclSIB, ie coon-um, a pni:tica· ,da pobrez8, ca~
tide.de e obediencia, embora sem votos pfrblicos.
Os memhros da Congrega~w:> reicruta,vaom-se entre as melhores a.lunos e
recebiam o i1ome •die directore.9 ou assocu!Jdos. A morte do. Fundaidor~ os ahrnos eram 70; com o P. Bouie chegar8m a centena. Cedo, o rei e os bis-pos
oorne~rrun a ruprecia:r o.s pa.dries fortme,dos no Semin-aric( ,do -Espirito Swnto
e a utiliza4los, Cioon grande pro~i,to das a'lm8s, nos mais v8JI'j81dos servi"'os:
vemo~Los nos hMpitais, na5 pa•r.oquia:s 'aibandanadas, nos vicaria'tos, nas missoes ·rura,is; o Car,dieail de Bissy, bi1s-pa de Meaux, e o hisipo 1de Ver.dun entregaram, em 1736, aos Pwdres do E~pfri'tJo Santo a dir~~ao Jos. &ms settninaristas.
Vemo•Jlos ~aimibern a, evangelizar os infieis no Ca,naida, no Tcmiquim e na
China.. Log<> a seguir, no superioraito do P, Frn~i.sco Beb'Juet (1763-1788),
iis missoes rdas ,ccll'onias fra,ncesas •torn.am-Se a obra, ,puin~iipa1J ,da Congr~a~ao: IOS miasi-onarios -do Espirito San!to -correm 'a. Samt Pierre et Miquelon,
a Guiainai Frmicesa, ao Sanega1l e a Goreia.
Qu8n'.to a -educa~ao miin!istrada no Seminario ,d,o Espiri:to Santo, o· mel-hor
elogio que &e !he pode tecer e que, de 1730 a 1750, foi alvo, na pessoa dos
directores e alunos, do 6dio, da persegui~1io, das calunias mais soezes e
viole.ntas 1rl09 jansenistas. Porque eslai •guerra sem tregu8&? Porque os Pa,dres
do fupiri'Uo Santo ensinaivam e defen!diam com ;todas 85 ·veras a sa <loutrina
e a fidelidarde inquebrnntavel a Igreja e 80 Pa,pa, Purez8 de doutrina, lealdade e a.mor irredutivel 8 Roma S1era sempre e linh8 de conduta seguida
pela Congrega~ao: resistiu ao jansenismo, como opora um dique impenetra,v~l ao ga.!icani&mo e a con.stiJuit;fi.o civil do clero: nem um apelante nem
um ajurament<1ido.
RUINAS Estava a Congr,ega~ao a desenvolver-se como iirvore vi~osa
quamfo esta-lou a Revolu~ao Frances8 ( 1789). Era mtao Swperiior Gera1I
o P. Jl)iio Ma•ria Duflos (1788-1805). 0 Seminario foi •confiscado ea Congre.ga.,ao supr.imida •pela Assemib.lieia legisl:8tirva em ?.8 -de Albri1l de 1792.
Os membros dispersaram-se, alguns sofreram a prisao e o exilio. E novamenle reoonhacida por Na1poleao DC1n11jparte <em 23 ide Ma,r~o de 1805, no
superiora-to do P. ]8·c ques Beiitouit (1805-1832), 1para ·qualtro ano.s mais
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tarde 6er outra ve,z suprimvda •por decretb ldo :meemo Imperador em gueJlra
com Pio VII; ate que, .noi rei-nado ·de Luis XVIII, em Margo :de 1815, !he
foi dada existencia legal, e personalidade civil e jurulica. Mas s6 em 1822
lhe £oi rest<ituido o imove/1 ,do Semina-rio, Foi entao ,a, Co[(}Jgreg.ii,gao oficialmente encarregaida .pe:lo Gover-no 'f.z,ances, de acortda com Roma, do servi~
missilonaTio de todas as 1Co!6nias fra,ncesas.
Por decreto de 17 de Fevereiro de 1824 a Santa- Se a,provou e confirmou
a'S Hegras ·declairando•as «<Jheias de prudencia, de salbedoriai, de inteli.igencia,
muito a,ptas a for.mar ex-celeintes ministros 1do santuiirio). Poin este fa-cto a
Congreg~ao ;furnou-se um Instituto ,de idireito pontificio, -~rnde1IJJdo da
Propaganda no que ditz respeito as Missoes.
Es,tava a Congregagao a Ieva:ntar-se das ruinas ~fa Revol.ugao Francesa,
tiniha, ja cer.ca, ,de 100 a!lunos,. entre semi-narist815 rnenc!l'eS e ma.iol'e6, qunndo
oobemou a revolu~ao de Jul ho de 1830. 0 S6mi.nario fo~ invadi.do e saiquea1do,
os 1mibsidios r,eti-ra,dos. Sdhreveio, de,pois, em 1832, a pesre •dai c&lera.--morbus e o Semi,naTio .transfclrmou"'5e em hosp1ilt:a:l ,mi.litar. No meib de tantos
contratempos morreu o Geral P. Bertout, acabrunhado de desgostos deixando
o, Ccmgrega"a'O em ies1.ado muiit'o iprociirio: ficavam aJpenas •dois assooiwdos•
-1di,r,edtores, os Pa:dres Fo.urdinier e Hal'dy.
Jaoques Foor.dmier, eleito Gerall (1832-1845), iconseguiu reever am 1835
o ,edjfiicio do Seminariio e um su'bsidio de.! Estwdo. 0 Ministro .da Mairi-nha
escrevia.,lhe em 22 -de Novembro de 1839: «O Seminario do Espirito Santo
e ·hoje a (mica Congragagao que, pelo fim ·de: sua institui~ao, se encontra
em esta.do 1de fommar e fomecer edlesiasticos ,r1ocome11idaveis niio, so por hons
es'l:u.dos e costumes puros, mae. por uma voca~ao mareada., •por um zelo cui•
dadosa.mente esclarecido acerca do regime especial dos paises onde devern
oxercer o sagra1do ministerio e en:fim ,pie]a, uniidaide de douitrina que to:dos la
devem profes.sar. A vos. portanto, e exclusivamente entregue -a instru<,ao, a
escol'ha e a direc<,ao gera1 dos padres ,chama:dos a trahal'har na ohra labo,
riosa e delicada da moraliza<,ao dos pretos nas colonias».
Os 1p111dres, sobretudo O's •pa!dres ,hons, rare:aivam nas colonies, e tao preci8os cram 111e.queles tempos em que se esta-va, a proceder amrunciipar;ao doo
escravos! 0 Governo insistin com o Geral do -Espirito Santo para que mandasse muitos padres. Mas ele nao os tinhn. Fatal e triste resultado do jacobinismo revoduicionario ! Di-rilgiu 'l.lm a,peilo a-s diGJceses de Fran<,a; estrus, em
periodo d'e reconsrtru<,ao, nao ·cetdiam os meolhones ,para. as co,16nias... e alguns
desses recmtas la-n<,aram o ·descredito oobre a Cong•regai;ao.
0 P. Four,d:iinier ccmcabeu um pI10Joot0< qtre em conscienda, ju.J,gou ser
meio eficaz de sal•var a Congrega~ao, aumentando o numero de associados•directores, e de leva,11 «a instrur;ao crista ·aos negros escra,vos criados, como
os Brancos,
imagem :de Deus, e resga-taJdn<> 1pelo• s.angue -do Saclvadon:
inconpore,r na Congrega<,ao t-Oldos os padres que ele e o seu a,ntecessor tinham
envia.do •pa.ra, as col6nias. 0 Govemio >f111V01re::ia-o, a, P,ro1paganda ap,rovava-o,
mas os Prefeitos Apostolicos e a ma.ioria do clero colonial opuseram-se-lhe
e o ,projroto foi abandona,do. Fouroinier m~reu ,deixll!llldo a Congrega<,ao na
1
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agonia,. 0 P, Nilcofau W arnet, a,ntigo m1ss1onano de Bourbon, a.oeitou a
suoo.ssao 1pwvisoriament~ (7 ,de Jane1ro a 26 de Ahri1l ,de 1845). Foi proci.!lo
reoorrer ·a rum estranha., o P. Allexarrdre Le,gua,y, vigario ·gera'l de Pe,r,pignan,
:para encon:trar sucessor.
0 P. Leguay (1845 - 2 Ide Marw de 1848) tentou reor.ga,nizair o Seminario e •ressuscitar o proja:1o failiido de Fou11diniler com a,l,guma& ffl!endas.
As ten,tativas -gorarn.m e e'le pediu a <lemissao.
bia morrer a Congregagiio do Espirito Santo, deoor,ri,do ,quase seculo e
meio ,de existen.'Cia? Niio, 0 Coralj!aO ,de Ma,ria, 1por i,ntermedio tdo ,p. Ubermann, ia salLvft.,181, 'Vivifica~la,, injectando,fhe s-angue novo.

II
A CONGREGAc;.AO DO SAGRADO CORAc;A.o DE MARIA
JACOB LIBERMANN - Terra eminentemente catolica, alfobre virente de voesgoes sacerdotais e religiosas, a Alsa.cia era tambem reiugio de iuumeras
familias de judeus. De 1820 a 1840 regii,taram-se entre elas muitas conversoas a:o catolicismo, -nas esferas ma-is ~uthas, Nomoomos, entre autro.s
con<ver,tiidoe, Daw1d Drach, S!ltllsao UbermaJl'[l, Ail1£riedo Ma~r, Emflio Dreyfuss, Isidoro GoSIClhfor, Ju.Ho Lewel os dois i,rmiios Teddoro\ e AfollSIO
Ra.tisbana,
A A!lsaicia - COimO escreve11ia o Ca-rderu Pitra. era ,pro\fundamente
sa.!ollldid-a pela mao de Deus, E se a tdda.s estrus con'Vlersoes jmntarmos a ,de
Jacob Llliffllmainn, em::on~raano-ncls peranrl:e um ,dos -aconlteciirnem.tos mais
exitramdina.rios ,d:a historia contempora,nea:, Se..ria 1p-ra:iso, COIID ed'eilto - acres•
cenita o i~ustre Purpu-ra,do - a:s:oenider aos anaiis m:a,is •!Clln!gin.quos 1da lgreja
e qui<,a. de:scer ·ate ao fan .dos tmnipos, 1parn ,deparnr •com arba:lo semelhante
na ,posteti,daide ffilldureidda. de Israell.
J,rucdh Li:bermann era o quin.to fi11ho ,de 'Laza,ro Li'bennann, importante
corn1erciante e rohino ,da 'Ciidade ,de Sa'Verne. Nasceu aoo 12 de Aibril de
1802, F-ranzino e timi,dio. muito embora, }a'Cdh era iin.teli,g{'JJJ.~e, esiper:to e
wplicaido, gosta,va, da Bibliia e cedo com~ou a penetrar e decifrar as miuldezas suhtis ·do Trulmud e ,da Mischna, 0 ,pai 'Vi-a nele ,um -grancre 'luminar
Ja Siinaigoga e embaI.ava-se 1mm sonho acailen1ta1dor: «Sera ,raibino• icomo, eu;
d:echara meus d]1hos de imorihu1nido e con1tinuaira ,diignamente as ltr-adi(i5es da
lfamHia~
Mui diferentes, porem, eram .os designios de Deus,
No fan ,do verao ,de 1824 JSJCob foi para Meitz, a, fim de frequ1IDtar a.
Alca,demi-a: J'Uldai{)a. S!'idento de Iuz e •progress01, ,coon~u Ja;coh a, a,prenoer
£.ranees, grego, la,tim, a, tra,duzir Virgilio e Cfmro. 0 estooo 1das «'linguas
1prdfaruis~ era. pe.ca,do ,gra-vissimo aos olihos dos velhos rabinOIS.. Jacob sofreu
1
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a•s primerras diei9ilusoes, ·o primeiro aba:],'O ua sua cre~a judaica,.. Era o primeini toque da ,grru;a que o levaTia a ,conversao, Disconia ean~aanente:
Podia SOIi verdadeira uma rnligiao ,que jtm,piTava Bltitu~ tao falhas 'de caridaide? ... E ,por.qu.e que os ,rahinos coal'cta•vain a, 1'i1ber.daide ,de 1pens,ar e de
a·prender? ... Teriam e1le:s receio da luz?
Caiu em profunda tristeza. Da. tristeza resvalou para o cepticismo, que
a breove 11:reicho degenemu na iduvioda 1da,s wrds,des que ait'e entiio a:dmiti~a
com si1ngele-za e sim::eri.da..de. Li-a a Bihlia mas 'Com :desconlfia:nc,a; os mii'1agres rep11:gna-vam-1he; ja naio a-credi'truva. DefillloWnwva-se o eidiffoio religioso do judeu para sobre as ruinas se levantar, em toda a pure:.i:a, o ediffcio da fe e da grac,a.
Entretan,to Sans-ao, 0 i,rmao mais veJlho, medi•co, ah,nac,a O C'aJlOIJiicisano.
Jacob escreve-lhe uma carts,, censurando-o ... porique aquela «a:po-s,tasia:. era
punha)aida hra..ndi:da mo ·cora:c,ao -do 1pa·i e opr&brio 1para ,toda a fami'lia.
Descrente, mas agarrado ainda ao formalismo da religiiio .. 0 i,rmiio responde-/Lhe, tenltamdo levar-•lhe luz e ba:lseano a al!Jllll. a,tormentaida; recomenda-•
-ilhe a 1l1e-i1tura Jo Discurso acerca da Hist6ria Universal,, ,de Bossuet e suplica-,lihe ·qua fiquem sempre ami1go·s: «o mu,da·r de reHgiao ,nao ,de-via roonp,er
a .a,mizade que sempre os un~ra~.
Lanc,a-se ao estu1d'O e a :Jeitura com a'Vtdez cresoon!te. Leu o Evangelho
traduzido em hebreu, que )lhe causou viva impressao; s6 !he cu&tava a admitir os milagres de Jesus Cristo. Leu, depois, o Emilio de Rousseau. Coisa
curioSBi, ilinh.a,s tor.las ,por ,que Deus escreve ,di,nento,! Aquela.. '1ei1ura, que a
tantos outros -rou•bou a fe, 1dontrihui,u .para que Lrbermll1.ln ·se aiproximassie
mais .da. Ie. E-Ie 1prop60 escreverii mais ta11de: «Come.cei a lier o, Emilio de
Rousseau ... E na Profissao de Fe do vigcirio saboiano que se encontra a
pasaigenn que me i.mpI'essionou. Rou55eau <ex-poe as razoes pr6 e C'Oil1tra a
dirvmdaide <le Jesus Crist:-0 e condui: Niio conse-gu~ Bile a.gora sabl'I!' o que
respontderia a isto um ra:bino -de Amesterdiio ! A esta• in.ter·pella~ao nao pude
ddxar d·e con£essar interiormente que nao •encont-1ra•va roopc.sta- nem•huma>.
A,comieilharam-no entiio a consul.ta,r o corre:ligiona-rio coruver,ti>do· Pau.Jo
Draioh, cuja fama enchia a Fran~a. Foi a. Paris, passando por Ilkilch, onde
o mano Sansao exercia a clinica. No meio duma conversa a cunhada, adivirrhan·do com a fina penetra~ii.o ,psicologica 1femi11ina o que se pa.ssa·va na
a1lrna 1do jovrun, exdamou: <i:Ah., Ja,gel ! Tu nao
te oeolll!-verte-rras ao cat'OJicismo, como a.inda mn dia sera5 padre!~
Ohega.ondo a Paris, ·ho:jlpedou-se em case ide seu imtao Felix, cOlJl,rer:tido
e baptiza..do ,me..,--es aintes. «lmpressionou-,me mui-to - l:"Scrnverii malis tarde veriHca•r a feilici,da,de -de que e:le g;oiava.:i-.
Teve uma, e-ntrevista com Paufo Draoh ,que o 'l,e,vou ao coJlegio Estanislau . .E.ra. em meados de Novembro de 1826. Ei-lo solitiirio numa cela, tendo
como unicos companheiros a HiM6ria da Doutrina Crista e a Hist6ria da
Religiao, de L'homcmd. MomentOG irudesoricti'\'ei~ ·paraJ ,queim os noo ex-perimf'!Tltou. IV[el•hor sl!'I'a can'ce.der-lhe a ·pal&VTa:
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«Foi-me ertrerna,mente .do!loroso este momenito. Aiquelw soilidao •profunda,
o a.mlbi-enlte ,druqu.'e'le ·quarto em que a luz entrava a:pooas po,r uma simp-les
luca,ma, a: 1deia ,de estar ilon.ge 1da !fa.milia, •dos am'i'gos, dai iterra nwtal, tudo
isto me fez mer1gu1lhar e-m prdfunda tristt'!l:a; sea1ti C\ corai,;ao o,primido pela
ma.is ~eroa mefan,colia.
Entao, l~mb-ranldo-,me ,do Deus ·de mieus ,p ais, 1pwstrei-me em rerra e conjmei-'0. a que me esda,rncesse acerca ,da verdaidier.a religiao-: se a fe doo
cristaios era ver,daidei-ra, que mo Fiz•esse •conhe-cer; mas se era faJlsa., que <lela
me aifastasse iimeJdiMamente.
0 Senhor, que esta junto dos :que 0 invocam do £undo da alma, ouviu
a minha. o,ra,i,;ao. No mesmo instante fui esclairecido. Vi a Verdade, a fe
pen'etrou o meu espfrito e o meu corai,;ao».
Pos-·sie enti.i!o a :J.er os Evros ,de Dhlomo1n1d, Aichava um ,gosto, inefavel eim
tudo quanto .Jia •da vida e morte ,de Jesus Cristo. Na.dw lihe ,repu.gna,va, nem
sequer o misterio .da 'EU1caristi'ai. Tu.do aioreditaiva sem difltculrla1de.
Triunfq .da g-rai,;a ! Em a luz da fe a relaITT11pej ar na sua razao. Era a
chama. do am.or il:ivino w inflam.a.r-the a von:tBJde •bean ,dispoota. DeSl.le aq:uele
momento nada •desejou 'tao wrdentemente coono ser •pu·rilfica1do ,pela agua
regenermdora- Jo ba,ptismo.
ENFIM, CRISTAO -- Nao demorou essa hora ardentemente dese,jada. Na vespera do Natal desse ano de 1826 - um domingo - o Padre Auge, director .do 0olegio Estanislau, ,derramava, a, a,gua do 1ba1p.tisrno sobre a cabei,;a
do judeu convertido, qne Paulo Drach preparara com zelo verdadeirnmente
p811:email. Fiicou a ie!hama,11-se Fra-nicisco Maria· Pa-ullo Ubel"ma,nn. D€€,de logo
sentiu no mais fotimo ,da a.Ima, ·que o 'Sen·hor nao o -queria simp,lel'l cristao,
convilda,va-'O a aibrai,;ar -vida mais pe:rifeita: queria-o sace:ndote. Na sua humli-1dade, •cclnfi•rum;a e amoll', o na':ifiVo ·p,ronunciou urn, sim ,gene,rOSIO e irrevo,gavel. E la t,he fkou a genninar no espirito a s,e,mente 1da vocai,;ao, que hrevemente desahrooha•ria·, de .a•p6sto:lo e sa•1vad'or de ·gentios, da ·aiban-donaiela
ra,i,;a ,preta,

PERTINACtA HEROICA No colegio ond<> se fizera cristao princ1p1ou os
estwdos eolesi-astiiws. No ifim ,do a,no -eseolar tra:nsi1tou ,para o Semina,rio ,de
S. SUJlpfoio, wn dos melihores ·de Fra,ni,;a. Foi sempre born seminarista e urn
eip6s-to1lo no meio ,dos coonpa'Illhei·ros.
Entreta~~o o ,pai souihera da sua coniversao e e1S1Creveu-!lhe uma icarta terrivel, ohorande1, suplica11'do, ameai,;aindo, 1blasfomando. Leu-·a, na horn do
reoreio, Os ol1hos arrasaram.,se-•~he .de lfugrimas. Prorfundamente como·vido,
com a voz entrecortada de solU<;os, exclamou: «Nao, nao. Sou cristao, Siou
cristao, Volta:r aitras, a,1:raj~cu-r. a foz, •renegair o divino Mestre-- 0 1h, nunca!»
Comei,;airei a preparar-se, por meio ,dum retiro fe·rivoroso, ,para a recep•
i;iio do Siubdia'Conato quan<lo !he sob·r eveio um a,taque de eipHe psia. Ba,r!I'am-
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-seJJihe a-a .portas do sacerdoci,o.. Por quam.to ,tempo,?... Resigna-se. «Terei
prCYVave-lmenlte ,de •espernr ainda muitos El!tlos; :ta,lovez nunca cihegue a ter essa
ifeJlidda,de» - diira, Fornllll ;dez anos ,de sofrimento tffs~co e moral, ca.dinho
de ,que o Senhor se serviu ·pana -!he 1purilficar a ailma, des.prende-lo .de tudo
quarr~o e terreno e mu,ndan~, ·para a devar aos pincaros cla perfei~a.o, a fim
de o prepaira•r ,para a a1lta missao Je ,di·rector !!S'.pidturul e mestre ,de missionarios a· .que o destina-va,
De 1831 a 1839, siilllples minorirsta, doente, Jasta•do do sacenl6:cio, de;,e.nvalive activi,da,die ext-raordi-naria, fM;-se tudo paTa ttodos: a jucla o economo,
ocupa·se da cria~a.o e da,s plantagoes, cuida material e espiritua:lmente dos
criado'S, -ensina catequese as criangas, lt.ralta :dos d06.Illtes, e o «born amjo»
dos semina,ri,srta1s, esperciaimente .dos cailoiros, Homem •de bom sienso e de fe,
fe viiva e operante, nunca pendia ocasiao de ,pratica,r a ca.r1dooe.
De 1837 ate 2 .d·e Dezemrbro k:le 1839, ,di-rigiu ,coon muiit~ ,proficiencia o
novilcia,dC\ da Con-gregagao :de Jesus e Maria ('Eudistas), !effi Rennes, nao
sem que uma vez ou outrn seja viti,ma de altaques epHeptix:os.
A historia - arquivo das ohras da- divina Providencia - regista fa.ctos
que nos e,,pantaim, nos confondem, que so .a fe e.xiplica,. La diz S. Paufo que
Deus se serve do que e louco e fraco para ccmfundir os s,a1bios, e os fortes; do
que e ign6Ml e :desprezivel pa•ra desrtruir as coisa<SJ ma.is, aipa:ra,tosas do
mundo... a fan ,de que so a Ele seja ,dadai toda -a homa. e gloria.
Sao ,deste ,genero os tfa:ctos ,que tecem a trams. ,da vida· de Libermann,
minori:sta epi!liiptico. Pertdida a e!Siperanga ,de ,chegar au sa.cetidocio, em vez
da •desmo-ral;jza~ao e ,da suscept1bilida-de, a ,11esigna~ao no sofrirnenoo,; mais
do ·quti resiignagao, o amor do solfrimenlto, a 'P~ e alegria interioa:-; em vez
do desanimo e ,da in.doilencia, o ar,dor, nQ zelo do aipostolado, Ide mo,do a• ser
este o perfodo cla mais •pro'd'iigiosa acti:vida,de na sua 'Viidai, E :durante este
la1pso ,de tempo que efo ,dirige e fomenta· o aipostoil,aido interno que rev\'Jlluciona os semfoariois :de S. SulLpicio .de Pa·ris e de Issy; •que ele escreve cente:nas de ca,rtas e~iri,tuais, ainda, hoje a·dmiragao ,dos estudiosos de ascetica
e mistica e 1pa!b11:lo -precioso 1das a'lmas sedentas .de ,pe:rfei-<,ao; que ele coon~a
a esor6Ver ·o Comentario ao Evangelho de S. Joao, a sua, mellho,r, olbra, no
pensar ,do -Ca.i1den1l Piit•ra. ·Enlfim, sem rer :pa·dre, vemo-fo ·colocado a frenite
'do n~vfoiado du.ma Ccm•gregaga.o reli:giosa que rena&:e, e escG!)!hiido pan
negocia,r em Roona a fonclagao ,duma Congreg~ao imissiomi-ria, que muito
ha-de contribuir ,pa,na a conquis-ta crista .do mun-do iinfieL
1

o soNHo DE 001s SEMINARlSTAS Nos ~Grupos de Piedade» do Seminario
de Issy distinguiam-se, <pelo fervor, pelo zEJ1o, ,p(:jla conifianga deposiltarda, em
Ubemnrunn, -dois ¥Jeminaristas: Frederico Le Vavnssenr e Eugenio Tisserant.
Le Vava:sseur era um crioui!o ,da i,lha, .de, ,Bourbon (ou Reuniiio), no
Oceano inclrco, Aos 18 anos, aJpaixonaJdo ,pelos es-tu.dos, 1partiu ,para Franga,
a fan ·de seguir um curso suiperior. QuaI? Nao saJb~a ao certo. rNa ·despe-
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dida, o pai dissera-lhe: tSe la o que quiseres... rnenos pa.d re ! Se .te fizeres
paid re, deixaarei .de te considera.r meu filho !>
Resoiveu entra•r na ESICO'la· PC1li'teonica,. Estuidou excessivameinte, esgotou-se. 0 resuilta.do foi que nao passou no ·e xame de ailmis.5ao, apesar de ter
feito uma boa prova de maitematica.
Nao <lesanirmou. Deipois de al,gurm tempo ·de repouso, entrou na Faculda,de ,de Direito e ainda fez <lois exames. Mas a saude falta. lmpo1SS1vel estudar. Navo 1periodo de repouso se impoe. Entreta,nto Tetlecte: no meio .de
todas estas ,provai<ti5es •n ao •esta-ria Deus a s]gnificar-,lhe que an.da,va fora da
sua voca~o? Or.ou, consul1tou e conven:ceu-se .de que ()( que devia fazer er.a
precisamente o que o •pai nao queria,: 8'bra"8r a carreira sacez'<lotail.
. Em 1836 ,vamos en'Contra.j}o em fasy, as voltas com a• filosofia~ Tinha
entao 25 8!IlOS. Encontrara· um bom anjv, um amigo e confidente na ,pessoa
de Liherrna•nn.
. , Le Va:vasseur pensava muito na triste situa,~o ·dos pretos ,da sua terra
natwl, infelizes esona,vos votados ao mai·s completo aha,ndiono. Nao aiparecia quem se •desse ao incfunodo, melhor, a itarefa evangelica ide os instruir,
catequizar, de lhes fonmar a consciencia, .de ho.mens e de cristiios. Ele, o
crioulo, fi:lho de uma ida.s melhores fam1i'lias .de Bou.rbon, um ,dia ·paodre, nao
hesitaria na. escolha <lo seu campo Ide a1postolaidc;1: consagrar-se-ia todo
wangeliza~ao dos pretos da sua, ter•r.a, ,
Mas esse esforf,\O individual, embora ·generoso, pouco adiantaria. lmpu•
uha.-se uma: aic<tiio colectiva:, uma organi!z~ao estavel em ;protl •dess•a poibre
r~a abwndona,da.. Era o sonho, a ideia, ifixa· .de Le Vruvasseu,r. Mas como?
Como e quan,do v.olveria, Deus o son-ho em rea1Lidwde?
De •Vez em iqua,nd-o, em Issy, •desaibafava com Liberrnann,
ib usca .dum
co06elho, .duma palavra de foz, ou ao menos ,duma S'impa,tia. Esta ·nunca
falltava.
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Lihernna:nn ouvia. confiden'Cias analogas .d:e ou,t.ro seminarista de Issy,
Eugenio Tisserant. Este nascera ·em Paris, em 1814, 0 ,pai era parisiense,
ma:s a mae nascera em Port-au-Prince,no Haiti. Muitas vezes a. miie lhe
falara no lame11ta,vel estad()j reli-gioso ,do Ha,iti. 0 cora~ao do filho comovia-se. E o javem pensaiva em •re:media·r aqueila· si,tua~ao. Sonhava ser o apostolo da terra natal da sua, mae; visionava uma comunidade de padres
aipostolos dos negros do Haiti. «Mas isso niio passaiva <lum lilnd.o soniio
-sao 1pailaivrais suas - que jamais se rea:Lizaria> .
·Em 1836 entraiva ele em hsy. Como Le Vav856eur, fez .de Libem1ann,
um a:migo e con£i.dente. Quando se fala,va em a1lmas ahail!donadas, logo
ma1niJestava: as suas preocup~oes relaitiivas aos ,pretos do, Haiti.
De ,t anto ouvir, ·d um e ·doutro, .de Bourbon e !do Haiti, o judeu conver•
tido com~ou a pensaT nos oi:1pobres Negros:i>.
· Entretanto, nas ferias de 1837, Uberrnann segue .paTa o novidrudo d~
Eu.distas, ern Rennes.
1
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Le V!IIVasseur ifoi pa;ssar as fer.ias .de 1838 no no-vrciaido- de S. Gabriel
junto ,de Ubermann, a ,quern tinha na conta ,de di.redo,r espirituail. 0 seu
espfrito era ngitado por sentimentos varios no tocante ao problema da evangeliza~iio de Bourbon: oro se lhe afigurava como coisa urgente, ora se I-he
a-presentava eric;a,do de dificu-ldades insuperaveis; agora ,i-dea'Va uma as&J·
ci~iio -de pa,dres, zelooos, rigcirosamente escalhidos, que talvez rpu.dessem
fo1jnar-se no noviJCiado ,dos Eudistas; 1deipois, em horas de ,desanimo, recea,va
nao poder concluir os estudos e abandonava-se a ideia de ser simplesrnente
um ca:tequista voluntario ao sen'iQO :do.s escravos. Li'bermann escutava-o
com paciencia e nconselhava calma e co,nfian~a em Deus,
Como escrnverii o P. Tisiserant, «a dbra .dos Missiona-r.ios do Sagrado
Corac;iio de Maria havia de ser verdadeiramente a obra de Maria». Ela, rerugio dos •pecadoo-es, rniie •de ~odas as afanas aham.dona,da1s, i.a onvir os suspiros ·do coraii;ao do jovern entusiasta e idea.Lista, compadecer-se .dos «·po•bres
Neg,ros:t, esdarocer e concretiza,r o •projecto vago e incerto.
Le Vavasseur, termin!IJdas as ferias, entrou no Seminario ,de S. Sul-picio
de Pari'S para fazer o curso teoilogico, No meio -de to,das as suas incerteza5
teve a hoai insipiraor;ao ,de conifiar ru Maria a so-lugiio do ,problema.
Entreta,nto Tissera,nt tivera a dita •de con·heC'er a Ariqurconfraria do· Sa111tfssimo e lmacufa<lo Cora-.iio .de Maria, Rclugio ,dos Peca.dares, funda,da
em 3 de Dezembro <le 1836 pelo ~- Desgenet:tes, paraco de N05sa• Senhora
das Vitorias, em Paris, e inscreveu-se nela. Pouco depois, tamhern Le Vavas'!!eur entrou na Ar,quiccmf.I18ria. E - coinddencia curiosa-! - sem coonbina'r.iio previa, no rnesmo -dia, 2 de Feverei.ro •de 1839, coneram os dois a Nossa
Senhora das Vitorias a recomendar as orac;oes dos m"lhares ,de assOiciados,
um os pretos de Bourbon, o outro os .de1 Haiti,
0 P. Desgenettes, impressionaido com a semelhan¥a das suas preocu,pa•
-.oes e do seu pedido, charnou-•lhes a 11/tengao para esta coin'Cidencia e
ern:ontro -provi-denciais, lemhrando-I:hes a1te que, no, rito gre.go,, a Pur.ifica'riio e ohama,da n festa dos encontros. Viram no a;contecimento urn, feliz au,gurio: a «abra ,dos Negros> ia sair da sua a,lia,ngn e ,born enten<limento,
Uhenm&nn e •posto no •Corrente <le t11do1. Nas ;ferias ,de 1839 foi de Rennes a. Paris, onde conferenciou 'COIIIl Le Vavasseur, Tissera.nt, de la Bruniere
e outros simipatiza,ntes da «obra ,dos Nf".gros», E fiicou resolvido ,que, em
fins de Setembro, de la Bruniere friix iter com ele ai R-en-nes •para estudarem
juntos certos pormeno,res.
De la Bru-niere acabara o curso teol6gi-co e era sulbdiaC'ono. Seminarista
muito ,piedoso e inteligente, fo;era •parte dos «Gmpos· ,de Piedaide» <lo Seminario de Issy e fora um dos primeiros a aderir ao projecto de Le Vavasseur. Jovem .talen-toso e ,riico, sobrinho .do Bisipo de Mende, era ta.mheirn
dota:do de espirito ,de :dedica~ao e ,de sauilicio. Olha:ndo paTa tc,dM estas
quarlidades, os outros considera'Vam-no muito e ,pensa.vam ate que estaria
in-dica.do ·para Su-perior da fotura comunidrude.
1
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De la Bruniere foi, -pois, a Rennes. Observador e psi.cologo, nao tardou
a ver clararnente a situagiio: Liberrnann niio podia continuer no noviciado
de S. Gahriel e a «Obra ,dos Negros:, niio ,podia ser, corno aintes se pensara,
um ramo da Congregagiio de S, Joiio Eudes.
-r Libermainn tinha- a sua vocagfo marcada: a 1de realizador da· O'hra e:m
projeoto., .
No .dia 2 ·de Dezernbro Ide 1839, Ubermrunn <leixou Rennes, a caminho
·de Romo. Nesse mesmo dia da- sua arrancada heroica de Salvador da Rar;a
Preta, o Paipa Gregorio XVI 'Condenaiva so.!eneme,nte a es,crnvatura e o trafico dos •n egros pela ·bufa In Supremo Apostolatus.
vi,,. Ei,fos em Rome,, Ube11II1ann e de la. Bnmiere, i.nsta'1aidos numa pensiio
modesta. Durante dois meses estudaram e discutiram as ,bases do Memo•
ria•l ai aipresentai11 a Santa Se. Consurrtarnm varios canonistas e 1padres soou1lares e regufores mui-to 'Consi-dera<los nos rneios romamos. Da grand.e maio.r ia
fahou acoJihimento fa.voravel. Esta a1tmosfera de desconfian"8, antipa,tia e
01posigiio fovou de fa Bruniere ao ,desanimo e •retirada. Uber,mann ficou s6
em campo. Os simpaitiza111tes ide Paris sentiam-se .deslllpon1tados. lntrepi-do
na sua humi-ldade e confianga em Deus, Lrbermarnn e.,crevia,lthes: <tEntao?
Porque um hornem corn 'talentos, cmn urn nOOle e fortune vos aba.n<lona,
fi.cais in·qui~os e desanimados? Que vaile tudo isso? Nao e assim que se
estwbelecem as O'hras -de Deus. Deus niio quer que elas sejarn atdbufdas ao
po<ler .dos homens... Se se •l evantam O'hstaiculos, que imporlta? ... Avanr,ar,
a,vrun~ax sempre, ficar ao ,pe de, muro, esperar que ele caia e, entao, •passa,r
por cima:t,
'
,1 0 mu-ro ,havia: de cair.
·k , No dia- 11 •de Margo de 1840 entregou a Monsenho,r Ca.dolini, Socretari'o
da Propaganda, o seu Memorirul. Acolhimento frio, ,nesposta pouco a•nimadora: ,quo, a,ntes 1de ma,is -nada, ,precisaiva t1rdenar-se ,padre.
1.: A!pesar .daquela res-p osta .frja, e evasiva, Mons. Cadotlini nao <leita·ra o
Memorirul ao cesto doo paipeis; entreg,ua-o ao ,Ca,rdea,l Fransoni, P,11C'Ieito, <la
Prnpruganda, o ,qual mandou co-l'h er em Pa,r is informa~oes a-cerca ;de Libermann. A 6 de Junho de 1840, o Cardea:l Fra-nsoni escnevia a, Lihermann:
«O proj-ecto que suhmeteu a Srugrada Congregn.c;:ao .da· Proipagrunda p&ra
a funda~ao de uma socieda<le de rnissionarios destinados a evangelizar os
pretos, especia-lmente nas ilhas de Bourbon e de S, Domingos do Haiti,
muito honra, o seu zelo ida sal,var,iio das ailmas e foi considerado como muito
Olp0I'tuno para a propagrus;ii.o da fe. Se ibem que, a Sagrada, CO'J'l.gregasao
tenha reso,lvido examina,r este assunto :com mais ma-turi-daide e reservar pa,ra
mais tarde a sua aprovac;:ao, julgou toda·via oportuno responder-.Jhe ja,
exo•rtando-o a perseverar com os seus associados ncs,;e pwp6sito, e a nada
negligenciar, cada qua! em particular, para corresponder a vocas;ao,. AS. Congregar,iio espera que Deus todo bom e poderoso lhe dara a- saude precisa
para poder receber as Ordens Sacras e dedicar-se inteiramente, com os setts
colabo rado res, ao sagrado rn in isterio».
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t de ima,ginar a a<legria de Libermamn a,o reicdher tao boa noJVa! Roma
fa:la.ra. 0 muro caira. Mais uma vez o Ceu recompem..."®ra a· fe e a 1per-tinaeia
heroica -do humi,l,de judeu converti-do, do aipo!rtolo ,da Africa, Negra..
Foi em peregrina~ao a Sam-ta Cesa do Lweto, onde ,paseou uma seanana.
A luz fez-se plena. E a for,;a necess:aria para levair a caho ohra tao gigantesca receheu-a ahundantemente. E obteve taol'Vez, por a"Crescimo, a cura <la
sua ·doon,;a. Seja coono for, o certo que ele a:tr~huira Virgem ,d o Loreto
a gr~a ,da sua or,den~aa sacerd,otal.
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«SACERDOS IN JETERNUM• - No dia 18 de Setemhro de 1841 foi ordenado
preshftero por Mons. Miolaoo, bispo de Amiens. Celebtiou a 1primei,ra missa
no dia 21, na caipela das Religiosas de Loll'Vencourt, benfeitoras ,do noviciado
que se ia a-br.ir. No di-a 25 celehrou no a:ltar ,da ar,quiconfraria do lmacula<lo
Corac;:ao de Ma•ria, Refugio •dos Peca.dares, em Nossa Senhora das Vit6rias
de Pa-ris. E no dia 27 inaugurou o noviiciaido ,de ·la, Nei11Vi:l:Ie, a primeira
comunidade da Congrega~ao do Sagredo Cor~ao <le Mwria, no meio <le
mui<ta ·pobreza, mas ,de muiito forvor e -de confia'll,;a em, Deus. Os novi!tos
iam aumentando em niimero. Em Margo .de 1842, o P. Lihermann oo,mp·ro.u
o imove'l, a,te entao a.Ju.ga,do, e construiu ,duas a.Ia.is e uma ca,pefa.. 0 dinhei-ro
provinha de esmolas que o fondador nao :tinha ver:gonha de pedir, confiWido sempre na Prcrvi-denda.
1

LARGADA MISSIONARIA Jacques Desire Laval era medico. Com. 32 anos
infoiou o curso de teologia- Foi ordenado sa•cerdo:te em 1838. Apaixonou-se
pda o:bra de Uherma.nn, -prestrou-iH1e ohediencia e -partiu para a hlha Mauridd. em 6 -de J unho de 1841. Foi um novo S. Pedro Claver. Os naitiivo.s diziam
«niio hlllVer nos livros wn san'lo corno o seu Padre>. Quando morreu, a, 9
de SetemJ:iro de 1864, tinha convertido 67.000 almas.
Pare a Reuniao partiu, em Fevereiro de 1842, o P. Frederico Le Vavasseur, a quern se juntariam depois os Padres Collin e Blampin. Cha.maram.)he, o Pai dos Negros. E ,dele se escreiveu ,que «:prestou graJ11des servi!tos
facilitando, pela sua influencia e pelo seu ensino, a emancipa!tao dos pretos, que ali se operou eern que1l quer ,desordem, gr~s a ele».
Tmoom ao. Novu Mundo se es1endeu o zelo ,de Lirhei,ma,nn, que no mesmo
ll!IlO de 1842 mandou o Padre Ti.sserant para o Haiti. Breve se lhe ju-ntaram
tres confraJdes e algumas Irmas de S. Jose ,de Cluiny,
1

HECATOMBE GLORIOSA 0 Continente airicano chamava pelos m1ss10narios •do ·Corn!tao ,de Maria. No -dia 13 de Setembro ,de 1843 mnharcaram
sete miss-ioniirios para o Senegal. A inexperiencia, a, insalubri-da-de do
dima, a fa.lta de medico e de medic81Illentos ,dizimarraan-1110&. Apenas sohre•
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viveu o Padre Bessieux. Era preciso que muita'S vitimas fecundassem o solo
a!ricano, que mui:tos •g11aos ,de 'lrigo morressem ... 1para hoje ,podermos contelll'plar as seairas loirejantes, a,s crista-nda.des rf:1lo.rescentes ,da Africa Negra.
Li'be:rmarnn nao desa,nimou. Tomara todas as ,precaw,oes, que resuJtaram
inuteis. «Desi.gnios da P.rovi,dencia:i> - comimtava. Mas a Africa -n unca ele
a. ahandonaria. 'Os novi~os ,de La NeuvH!e mostra11am-se dignos de ta'1 chefe.
Todos a UtIDB queriaa:n ;pal'ltir para a Afoica.
NO!Va rnissao partiu
Ju,nhto de 1845, esta mais feliz, conseguindo rn,di,
car-se na i,l ha <la Go,reia e no continente. La mais para, o Sul, no Gahao, o
Pa.dre Bessieux, so·brevivente ,da hecattornbe, fondBJva uma residencia, apren•
dia a lingua do pais, compunha· um dicionario, catequizava, fazia cristandade.
Em cima e em ·baixo, pouco a ,pouco, os missi<ona,rios i&m ocupando o inte•
rior. A luz do Evangel1ho, a <:iviilizagao crista i= iiluminando, e transforma.ndo o contine!l'te africam.(,

em
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UM· GRANDE MISSIOLOGO Os vazios que deixava em La Neuville a partida dos missionarios logo se enchiam com novas voca~oes, padres ou
seminaristas ardiantados no.s estudos e alguns leigos. E come~ou, ao !ado
dos deri,gos, a obra dos Ir-maos coadjutores, que o Padre Tisserant achava
indispensaveis «como agentes dos neg6cios exteriores e encarregados do
m!llteriab e o Padre Le Vavasseur muito uteis para instruir os catecumenos
i.dosoa e moribundos, a fim de deixar tempo aos missionarios:..
·. De Jruneiro a Outooro ,Je 1844, entraram em La Neuville 24 novos, dos
quais ll innaos. Necessario foi librir um Escolastica,do- Maior, que ficou
instalado na Abaidia· de Nossa Senhora do Gard, a 16 quil6metros de Amiens.
kli se inMailaram, em Outu1bro de 1846, 28 ailunos ,de filo.soiia: e de teologia, sob a direc~o do Padre Inacio Schwindenharnrner. Os no~i~os continua•
va,m em La, NeuvilJ;le com o Pa.dre Libermllllln, que Juas vezes ,por semana
se deslocava, aio Gar,d.
Em Julho -de 1846 Liherma:nn esta 'em Roma.. A e~tensiio e intensificagiio
dns ohras rnissiona-r-ias suscitavann novos tproblema.s a que era •preciso da·r
solur,;ao. Esclarecido ipela eXJperiencia ·dos seus rnissionarios de Bourbon, da
Mauricia, ,de Dacar e do Ga:bao, Ubermann estudaiva es.ses prohlemas e
prepa,raiva a solu~iio. Im-punha-se maTcar os l'imi'tes da Missiio da Guine,
estatuir a sua organiza~iio e as rela~oes en'tre os V~garios Aipo.st6licos e o
Superior da Congregagiio. Tudo isto seria objecto dum Memorial a a,pre•
sm:itar a S!llgrada Co-ngrega~ao da Pmpagimda. Era o que Li'berrnann fazia
nesta segumla via.gem a Romai.
0 Memoria·l esta,va pronto no £fan -de Julho,. klguem lhe chamou a carta
ma,g na das Missoes Africanas daquela epoca. Foi entregue a Propaganda
no dia 15 de Agosto de 1846, acompa:rrhaido ·duma car,ta.
r. Toma a .defesa da r~a ,preta contra os -esolavaigistas; reivindica pa-ra ela
o di-reito a Redenr,;ao, comum a toda a, huma,nidade. Encara· de frente as difi•
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culdades dos defoitos da ra~a, do clima, da. poligamia dos chefes, da propa•
ge.nda protesta,nte ... e responde as Olhjec~es· malevolas e derrotistas.
·.AJponta em seguida os meios a emprega,r pa,ra a otlganiz~iio solida, esta•
vel e permanente das -Missoes. UID11i frase a, registar: «Nao pretendemOl!i
solicitar uma Ol"ganiz~ao completa. PmpOIIllos taQ sonrente medidas lJUe
co,n'Veztl' ao estado a:otuail odas. ico,isas e que julga.mos ahsDiluitamen.te necessarias ,para, firmair a nossa Missiao em •bases s&li,das, estaweis e ,tendentes a dar--rlhe, ,oom o ,tempo, a forana regula,r das outra'S Igreja6-» .. Ha ma-is dum secufo,
sem ler .traitados de Missioilogiai que nao exi-stiam, Liiherrnann entrevia c:Jar&IDente a fi.nmlida:de ·dais Missoes: 'Plantar a, Igreja, organizii-fa com .todos
os elementos vi,vi!ficantes, em terras i.nfieis; via, essa lfina.Hdade e a<lopta•va
os meios de a ·realizaT.
Meios ,princ~pais ,que aiponta.: esco;le:s e intema,tos com instJ1U~ao ru:JimentBJr e primaria, ,IXlmpleta e trruba,lhos a.gri•wlas ,µara sustenta~fo -do -pessoail e exemplo dos outros; forma~ao .de professores, catequi91:as, a•gricultores, artistas e de clero in<Hgena· depois 1de aitura:da ~repa.~iio .. Ha .mais
dum secuilo, exalta o elemento dvi1liza•dor das Missoe3, Frs.ses a rater: «Cremos ,que a Fe inao podera toma.r uma forma esta,vel entre estesi porvos, nem
as ~rejas nas•centes um futuro assegurndo, sem o corncurso, ,da civiliza'!,;flo
81pertfeiQoarda. ate cer'to ponto... Chamamos ci'ViilizaQao arpertei~a·da a que
tam pClr .fW1da.mento, alem .da rcli~iiio, a· ciencia e o traha,liho». «Por outro
la·do, a dviliz~a.o e impos51vel sem a Fe. Eis a tarefa,, o clever sagrado do
missioniirio: -trwalhM, niio somente na ,parte mora.l, mas ,tamhern na parte
intelectual e Iis-ica, isto e, na instru~a.o, na agricultura e nas artes e oficios.
S6 ele, pelai sua a,utori-dade so:brenatm:a1l •de en'Viaido .de Deus, 1pela sua carida!de e zelo sa.cerdo;tal, ,ca;paz :de prod:uzir urn efeito compileto».
Passa :de=pois as rela~es ,que devem existir enitre .i:o Bispo, chefe ·dos rnissionarios na sua qua.Iida.de ,de missiona-rios, e os sutperiores religioS06, chefes do.s mis.sionario.s na- sua quali:da-de -de memhros ,da Cornunidaide». «Devem
•portainto fixair, regulamentos •para conci1liair estes d1:1i-s interesses, mantendo
em toda a inotegri,dade O 'POder ,do ·Bispo ,na sua Missao e ,d8Jfldo tamhem
Comw1Jdad:e as garantias suficie:ntes •para a conserva~ao ,das suas regras e
<lo seu espirito,» e ·ham-eistar materiaol conveniente. Este caipitu1lo compreende
dois artigos: 1.0 Regulamentos para as rela,;oes do Bis po com os missiona•
rios; 2.0 Administrm;iio do temporal. Muitas daa suas ·sugestoes ainda hoje
conser1Vam actua-li:dade. Libe111I1ann e o hoanem das reaili•dades, ,de ta·cto
a,dminis-trativo e hom canonista.
Traita, fina.lmente, da orgaini,za,gao ,da Missao da Guine em especiat
Depois de wlguns 'dllldos t01pogralficos e etnograficos, rerna;ta 'Corn dws pedido.s 1hem docu.mentados: 1.0 a determi~iio dos limites da Milsiio: os Missionarios precisavam saher ate onde se estendia a sua jurisdi~ao, ·parai evita-r
desag11iSllldos e conillito.s corn os Missio.narios do &ipirito Santo que tinham
uma: Prefeiitura Apost6li~a, no Senegail; 2.° •parn jii, um Vigario Apost6lico
revestulo do carticter episcopal com residencia em Dacar, onde ficaria a
missoo e escola cenitra1I. Com o tempo, o,utros poderiam ser inomeado.s.
1
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' Ai fica um ,p.ili-do resumo ,do Memor.ia'1 a-presentaido a Sagra,da Congregac;ao .da P.ro-paganda na fosta, da Assunc;ao de Nossa· Senhora de 1846.
Uhermann at'iPmou-se daTividente, auda.z, genial (sem hiperbole) neste tra:
baltho. Quern ate entao vira, como de, os problemas missfonarios? Lam;;ou
as ideias-mestras, que ficarao paira sempre ,de 1pe. Fo.i ·um grande organizador, um miss,i6logo emerito, Cahe-'lhe bem o epiter,o de «Salvador da Ra~a
P,reta•:,; e de cria-dor do a-postolado africano moderno.
t• Sdh apresentac;ao do. .Padre Libemnann, a Sa,n ta Se nomeou, em 28 de
Dezeimbro -de 1846, ,pa·ra Vigario Aipost&lico da Missao ,das Guines e Bispo
titulaT ·de C1111iprnlis, o Padre Truffet. •E ra o ·primeiro bispo da Congrega•
c;ao: A sua jurisdic;ao, estendia-se, no continente, .desde Daka•r ate ii jurisdi<;ao -do ·bisipo de Arrgola e Congo, exduindo a jurisdic;ao do Bispo de Caho
Verde (a,rquipela,go das H11as de Caho Verde e Guine Portuguesa.). Sagrado
em Nossa, Senhora das Vitorias, e,i:n,bareou em Bordeus a, 15 ,de Abril de
1847 com mais seis ronfraides. Foi efemero o seu episcopa.do.. Vitimado pelo
excesso ,de ·penitencia e por uma- feibre ,pernicio.sa, e:xipirou no dia 23 ,de
Novambro do mesmo ano. A Africa inlfiel -parecia :insaci.ive,I ·de vitimas ...
. Mas estas mortes ,premaituras serviram tambem. ,para Jar aos missioniirios
um pouco de experiencia: pau latina e progressivamente, a ,p r6pria custa,
foram aprendendo que a Afriica niio era a Eurnpa e que nao, deviam leva,r
ionge ,deimais· o princiipio de «se fazer ,preto icom os pretos pair.a salvar os
pretos», If. come"3r .pela habita~iio e pela com1da, como foi norma de
ail-guns missionarios e ,c}o •pr6iprio Mons. Twffet.
1
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A CONGREGA~AO DO ESPIRITO SANTO E DO IMACULADO
rCORA~AO DE MARIA

Os Iilhos ~o Veneravel Padre Framcisco Maria Pautlo Libermann chamam-se hoje, por .to.da a parte, Pardres do. Espirito Santo ou Espir.itanos. Nao era
assim no iprincipio; a funJac;iio do P. Lrbermann era, como vimos, consagra,da
ao Sagrado Cougao de Ma,ria. Regularmente deviam chamar-se: Padres do
Espirito Santo e do lmaculado Cora~ao de Maria, a, 'l embra•r que as ,duas Congregac;oes - <lo E&pfr,ito Santo e do lmacufado Corac;iio de Maria - for=
reunidas, fondidas numa s6, em 1848. Por amor ,da brevidade e que se diz
simplesmente: Congrega~o do Espiri'to Santo e Padres Jo Espirito Santo. ou
Es,piriotanos.
TENTATIVAS DE UNIAO Ja em 1840, quando Libermann estava cm Roma
a 'trll'ba·liha,r da £unda·!(iio da «Obrai ,dos Negros:,; ( Con:gregac;ao do Sa·gra·do
Cor.ac;iiQ de Mair ia), -!he ha·viam sugeriao a i-deia de a agregar a Congrega-
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de tratar do assunto, enca,11reganoo a e o su p1c1ano, . mau t, que
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, . S anto, Jacques F ourd"m1er:
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t e1xou,1:gu,mas entrevistas coon o GeraI do Es
• pinto
::u~ssionarios -do Cora~lio de Maria ffoari-am ao dispor do Gera,l ,do Espirito Santo, mas conserva,r iam as suas regras e escolheniam entre si· um Vigario_ com o qual exdusiivwmente se entenderiam e que seri,a, jun/to, deles o
representll!Ilte .do Gera-I -do Espirito Santo.
. ,, Fou-rdi,n ier com~ou ipor co.nsiderar este projecto como uma· fantasi•a
de ra.pazes, mas oferecia a Liibe:rma.nn as Missoes de Caiena. e da Guiana
Fran·cesa. A oferta niio -Jihe sorriu: era uma sierie de -par6quias distantes
umas ,das ou:tras, em que dific~lmenle se ,poderia, sa;Iivagua-rdar a. vicla de
comunidade. Lihermann niio queria os seus .missiornirios paro:cos; queria-os
missioniirios, sim, mas ,religio,sos com vi.da comum, pohres e servos clos mais
pobres. _
.
.
Por aiqui se ficou o projecto de uniao cle 1840. Mas Lilbermann nunca o
perdeu -de vista-. Era um homem que via Ionge e previa as dificu1tdades que,
com o rolar dos anos, se iam levantar entre os dois lnstitutos.
Estas -come"aram a a1parecer em 1842, com a parti-da. ido P. Le Vavasseur ,pa,na Bourbon e com a chega-da d·o P. Tisserant a Martinica; avolumaram-se em 1843, quando <lo emharque ,dos ,primeiros rmiss1oniirios -do Cora1,lio de Maria para a Guine; e aitingiram o 1ponto inevra1ligico, em 1845,
quando Ubermann, fortemente a·po.iado pelo Nuncio A·post6l,irco -de Par.i'5
e coon ,plena a,prova"iio da Propag11111da, tomou a conta: <la sua Congrega1,ao a Prefeitu,na Apostolica ,da -Gu-i,n e, 0 P. Fourdinier opunha>-Se tenazmenite
a presen~a ·dos «homens de Liiberonann» nas col6nias que old:ia,va como
campo ex~lusiivo <los seus, dos seus -Iii! - que erwm quase nen:huns.
Era necessario, urgente um modus vivendi entre os ifois Institutos. Este
modus vivendi, que a Santa Se .desejawa e aconseil•hava., foi ohjecto <lo pensamento ·e do estudo de Liberrnann durante anos inintermptos. 0 assunto
era <le caipital importancia, uma questiio 'de vida ou -de me.rte. As riva,lidades que ineviitave.lmente iam surginao entre os missionarios iclos dois Im;,.
,t~tutos, f.ren<te a freillte no m esmo campo de ac1,ao, acabariaim, ,p or enervnr
os animos e esterilizar o apostola..do. Desun~dos, era. a guerra. e a, morte;
uni•dos, era a: ·g arantia de ivida perene e <lum a:postola.do magnifico,
Se, por um •la:do, a Cong-rega1,ao -do Espirito Santo ,p ossuia a ipreciosa
vamtagem da aprova"ao lega,l civil e canonica, por outro lwdo ,deba1ia-se em
anemia eX'trema: •p or morte •de Fourdi-nier (5 de Jameiro ,de 1845) restavaan-J.he aipenas tres mem.bros ; o G01Vemo reclarna·va missionarios que justificassem, em niimero e qualidade, as despesa.s or',&mentais com eles feitas, e nem o P. Fom1dinier nem o P. Leguay que lhe sucedeu os tinham. A
Nunciwtura •de Paris na:o ,podia cruzar o,s bra~os ,por ma.is tempo; superior
a questoes sentimentais e considera1,oes dum passa<lo hist6riico, •procurawa
1
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uma solu~iio: queria a .todo o custo entregar ao Co.ra~o de Maria o Semi·
nario do Espini:to Santo.
A C<mgregai;ao do Corai;ao •de Maria faltava, ain<la a aprov~o civi:l
e canonica., mas estaiva ,p ujante de vida: o noviciado em erescimento no•r ·
mal, vacai,;oes consideraiveis pefo nu.mero e pela quahdade, fonmti;ao muito
boa, a todos a.nimaiva aquele espirito de fervor e zeilo a.postolico ,proprio.s
·da prima:verBI 1das fundai;oes.
Pareicia 1lbgico, natuna!l, simples que as dua:s Congrega!toes entras.,em
em acordo e se unissem. Lihermann trahalhava nesse sentido, nii.o se detendo
no camiirrho eri~do .de Mpinhos. Quern se <ler 1110 icuidado. ,de for ,toda a sua
coorrespon<lencia rdferente ao assunto, ear.tas ao Ministro 1da Marinna., cartas a Sagra-da Congreg~ao da Propmga.nda, ca,rttas aos seus conifra.des, e
tomar conhecimen'to ·d as entrevistas que rea'lizo.u, sentira •prdfunda· a1dmira~ao por esse ·homem ellitraor-dinario, de visao superior, <liplamata genia.l e
,incansiwel, mas sempre Jiso, sincero, sohrenaJ:uI18.'l. As dificuLda:des eram
«imensas~, nio ti•n ha rlusoes, con'fessava-as singelameme; mas ivia tamhem
as «gra.IJJdes va,nta:gens> .da uniio,
Ao Mi!nistro da Marinha escrevia ele em 7 de Fevereiro ·de 1845: cTi-ve
sempre a persuasiio. 'de que a dhra do Espirito Santo nii.o ,podia. satisfazer
as necessidades anais urgentes dos ·pmos em· ifavor <los qua.is foi 'funda.da.
Tail como existe, nao pode prover a mona1liz~ii.o dos ·pretos rdas nossas
colonia.s. A experiencia nio dii lugar a duvidas, e a razao mostra. olara•
mente que o Es.pirito Santo, oando a,penas parooos aos paise9 coloni.ais,
limita a, sua in!luencia quase exolusi-vamenite a.o!! Br1111tcos., esten<lendo-se a
um nu-mero in~ignifi'CMl!te ,de Pretos•
. Pa,ra mais, o estado de safrim·ento em que ,de M mu~to se enicontra esta
ipiedosa socieida.de tornou quase iniiti.l, e ate muitas vexes noeiivo, o zelo doo
seus membros. Estae des~as, toda a gente as conhece, camo toda: a, gente
sid>e que o 1Esphito Santo estii impossi'bilitado de remediar a· situ~ao no
fwturo. A !'Ala iposi~iio actuaJl inca:pacita-o .de susl:esntar II sua obra, e o ;des,
credito em que infelizmente caiu, afastando dele os eclesiasticos generosos
e ver-daodeiramente desinteressaidos, C(Y}oca-o na· impossilb1lida·de de se levan•
t!IJI' da- sua queda>.
E propoe o remedio : «O meu projecto era reunir a nossa Sociedade a
do Espirito Santo, forma.r uma so e mesma Socieda.de, a fim de tra1halhar
de concerto na obra dai moi-ailiza,;;iio das colonias. Esta •reu•niio daria os
mais folizes resul.tados ... Uma vanta,gem imensa ,que a od>ra colonial colheria desta reuniao, era a de se tornar uma ohra completa.• .Os ,pretos ficariio
sempre aba.ndona·dos, se Jibes nao .dermos •hc,mens oompletamente abnega•
·dos, iinica e tota·lmente ,dedicados ao hem moral e religioso .das SUM alma.s.
Twdo isto en1oontrairii.o nos nos.sos missioniirioo: haja em vis'ta os sucessos
ohti-dos em Bourbon... ·Enif.im, p·rooporei a V. Ex.a uma uhima considerar;iio
em favor da reuniiio das duas Sociedades: a. facilidade que ela nos daria de
levar o fa.cho da fe e da civiliz~a.o aos povos das costw; de Africa. Podia•
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mos assim alirnentar as ma.is belas esperam;as de realiza·r um dia 06 nossos
projectos relativos iis escolas de agricultura, de artes e oficios, unico meio
eficaz de implantar a civilizagiio cristii nesses ,paises».
•Ao P. Sohwindenhammer escrevia, em 24 de Fevereiro: "A reuniiio com
o Espirito ·Santo preo.cupa,-me ... ; quanto mais a-vango mais vejo grandes
-d.iificulidades... Ccmrfesso-ivoo que me cu&ta, infinitamente ,procura,r- a destrui!tiio do !Espirito Santo para nos: colocarmos em seu lugar., Custa tanto
construir sobre BS rufa:tas de outrem! Mas, considerando .tudo, da reuniiio
das duas Congregagoes resuhariarn gran.des vanta•gens, A ohra do Espfri,to
San'!o e a nossa ohteriio rnsu<ltaidos mais faceis, ma,is s&lid05, mais exten•
_ sos e mais ccmp.Jetos... A reuniiio -coonpletaria a obra do E:s,pirJto Santo e
favoroceria a nossa. F.&tando separados, os senhores 'do -Espirito Santo fariio
sempre a maio-r oposigao as nossas o~erai,oes; ,procurariio entraivar-nos em
to,do o sen-tido, conseguiriio o seu inten-to numa multidiio de 'Cir-culllstancias,
privar-nos-ao do concurso do Ministerio. Reunidos, .teremos to:dos os mcios
que a nossa Con,gregagiio encerra, nao :teremos ja nenhum obstacufo e teremo,.s todas as faci.Ji-da-des ipara executa•r os nossos projoctos; teremos o auxilio .do Ministerio e, outrai vantagem ainda, seremos uma- Con:gregagiio apro•
va,da ·pelo Governo... ~.
Toda, a boa vonta•de e tod.os os esiforgos do P. Ubermann esbarraram
contra• um conjunto de circunsta,ncias ,que ser.ia !Jcmgo enumerar e as negociagoes para a uniao foram suspensas. Niio soara ainda a ho,rai pro.videncial.
A FUSAO Essa hora chegou em 1848. A revolugao de Fevereiro aniqui'la,ra todas as tentati,vas •de restaura1siio da CongrngB>!,;iio ,do Espirito Santo
empreendidas ,pelo Pa,dre Le·guay. Em 2 ·de Margo era: eleito Superior Gera'1
o Padre Alexandre Monnet, 1que fora Pn,£eito Apom-&lico em Bou:rihon, onde
mantivera: relagoes amistosas corn o Pwdre ,Le Vavasseur e 06 outros missio•
niiri,os do Corngao de Maria, ·Era homem ,de zelo e ,de ac~o, mas nao de
governo morrnente na situagao delicadissima em que se encontrava a congrep:agao do Espirito Santo, Surgia,l1he entiio a Con:gregagao ·do Coragiio
de Ma-ria como a tiilbua, de salva1,ao, a• area de Noe que havia de sa:l,va-la ·do
naufraip:io. irnfoente e to:taiL ·E entrou em negocia1soes eom o Pa,dre Liberttnann
a fim de estudarem o ,prolblema da fosiio.
Numa confere,ncia rewlizada: ean Paris, no Seminiir.io- do Espiri-to Santo,
em 10 de Junho de 1848, vigilia de Pentecostes, ficou assente, em principio,
a fusiio das duas Congrega-goes.. A maioria ·dos membros da ccm-ferencia,
induindo os do Espirito Santo, entendia que o Padre Monnet ,devia reti-rar-se.
No ,dia: 24 de Agosto realizou-se, em Paris, no,va conferencia, na qua!l
ficou estabel-ecido um a:cor-do: a C,mgrega~iio fica·ria consa•grada ao Espirito
Santo sob a invoca~o do lma-culado Coragiio de Maria e ohservar-se-iam a'S
constitui~oes •d'o Espirito Santo, ja aprovadas pei!a Santm Se, COIIIl algurnas
emenrdas referentes ii observanci-a da ,pobreza religiosa e vi-cl.a coonum.
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0 acordo mereceu a a.pr01Vagiio da Santa, Se. Por oecreto .de 26 ,de Setembro de 1848 a Propa·g anda encarrega,va os Padres Monnet e Libermann de
realizar.em a un,iiio definitive, da,s duas Congregagoes ·de tal modo que,
«cessando desde agora a que tem o tuulo do Sagra:do Cortl{iio de Maria,
os seus membros e alu.nos sejam agregados a Congregtl{ao d-0 Espirito
Santo e se tornem -particiipantes d~ direitos e •privi:legios e sejam sujeitos
iis regrasr oos membros e alunos da Congregagao do Espirito Stllil.to~.
Poui;o d·epois o P. Monnet neceihia de Roma A sua nomeai,;.ao de Vigario
de Madagascar e dava a sua .clemiS11ao /Cle Su-perior Gerail, sendo ele.i.to ·p or
unanimi,dade o P. Lihennann. No dia 3 de Novemhro, a Propaganda confirmav111-o no novo cargo e por decreto des.se mesmo dia determinava que o
J.nstituto se irrtitufasse Congreg(Jfiio do Espirito Sani,o sob a invoctl{iio do
lmaculado Cortl{fio de Maria, devendo dar-se ao termo invac(Jfiio o sentido
de con.sagrtl{iio, de sorte a ,que seja i<lentico a Congreg~iio do Espfruo Sani,o
e do ImaculO!do Cor(Jfiio de Maria.
No dia 22, numa reuni-ao feita em Paris, Mons. Monnet deu mais uma
Ve:J, a sua demissiio de Superior Gera'l; e no dia 23 o P. Uhermann e eleito
segunda vez, em eoorutinio secreto, Superior Gera,l .claJ Congrega~ao do Espi•
rito Santo e do lme.culado Cora~ao de Ma·r ia e fixa !I! sua residencia em
Paris, no Seminario do Espirito Santo.
·Em breve se iam manifestar os efeitos felizes desta uniiio. Visivelmente
o Espfri,to de Deus pa-irava, sobre o Instituto, ifecun·dando•O•, fazendo-o prospera•r a olhos visto.s, Denam-se sempre ihem o Espir~to Santo e o lmacula-do
Coragiio -de Ma:ria !...
DI NOVO NA AFRICA - Os tres ultimos anos da vida do •Padre Libermann
fora.m de intensa activida•de, apesar ,de a «loen~a •lhe ser companiheira quase
imrep!l!r81Vel. Neste periodo revelam-se mais que -nunca as suas qualida-des
de <Ii-rector, organiza-dor, n,£ormaidor e .defensor .clesvelado dos ,direitos e
i,ntere99e5 da Congrega~ii-o e das Missoes. Manteve boas rela~oes :com os
Ministerios dos Cultos e da Marinha, conseguindo por esse meio a.umentar
o numero e melho.rar a qudida<le e condi90es do dero cooonia·I.. 0 Ministro da Mari.nha convi.don-o, em 1849, a fazer ,parte .dlll comiS&ao encaNegada
de organizar os servigos dos capelii.es .de. Mari·niha e a 11:Tagar um piano de
regu.lamento ,p ara os caipelaes.. Foi rprepondera•nte a sua .i:nfl.uencia na cria~iio dos Bispad09 co1loniais ,da Reuniao, Gua·da,lupe e Mminica,, em 1850,
Redigiu ,para. os nO'Vos Bispos umas In.stnJ,foeJ vheia:s de e:xactidao e de
saibedoria.
Para a: Afri·ca, ,para a sua, «querida e 1p0ihre Guine», convergiam singularmente os seus paternais desvelos. Alcan~oo da San:ta Se a nomea~iio do
Pa·dre Bessieux para Vrgar.io Aipost&lico •dQ Gabiio e ,do PBldre Kobes -pa•ra
Vigario Apos-t&.lico ·de i[)akair.
Moos. Bessieux e Mons. Kobes, for.mados na escola .de Lfuermann, foram
do.is ,gran<les ohefes: lan~aram defini-tirvamente na Africa, as ,bases do a,pos•
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wlado missiomirio mo,derno, multiplicarem as est~oes e ipostos missiomirios
e as escolas, com~ararn a erguer soHdamente o graindi-0so ediffoio ,da Igreja
africana.
Taanbem la longe, na Reun~ao e na Mauric.ia, as Missoes tomaram
grande desenvolrvimento.

Em 1851 fondou uma Missao espiritama• na Guiana Francesa, on.de essa
muRier extraordinaria (um grarule homem, no -cliz-er ,d e Luis Fi1lipe), que
foi a Beatm Ana Maria Jarvouhey, fundmdora das Irmas .de S .. Jose ·de Cluny,
realizara ja uma ohra: a,dmirlivd de coiloniza~ao.
De Panis, o Veneravel FundaJor, que nunca pos os ,pes em Africa, mas
erai in,c-on'testavelmente um grande missi&logo e mentor 1'.!e rmissionarios africanos, ipro.gressi-vamente esdaireci<lo •pela: exiperiencia ,dos seus iprimeiros
mis.sionarios, dirigia, ruconselhwva, animava: e consalwva os seus fil:hos com
cartas 1que constituem uim ·dos mais pneciosos tesouros di!' Congre-ga~iiu,.
Pressen1indo a a-proxirnasiio ,da m(l,rte, ,po&-se a esocrever as lnstru~oes
aos Missioruirios, que sao como ,que um testamento espiritua1J, as ultimas
recomenda,~es ,do Pai ·queridu aos lfilihos que em ,breve is, ,deixar, Nao
teriam mais a 1,Ua preseni,a ma.11:eria,l, nao ourviriam ma.is as suas fa.Jas nem
neceberiam mais cartas suas; mas o seu es,pirito a,li ficaria vi·vo~ actuante,
nestas Instru'toes, -guia S(\,oUro nas andani,as •da vida ascetica, mistica e apos•
tolica dos membros <la ·Congre,gasao.
A MORTE oo JUSTO Francisco Maria Paulo Libermann morreu santamente .no diai 2 de Fevereiro ,de 1852, com o pensamento e o co,ra'<,ao voltados para a Africa. Ele que, em 31 de Janeiro de 1848, depois da morte de
Mons. Truffe't, escrevera, ao rei ·Elimao <le Dakar: «desejo que saibaiJ que
o meu cor~ao e vosso, que o meu cora<;ao e dos African.as, todo dos African.as, tado dos homens pretos, de alma boa e cora<;ao sensivel», agoniza e
morre a pensar ne. Africa, a, oferecer os seus sofrimento.s e o sacrificio
supremo da vida ... por !Dakar... por Mons. Kobes ... pela Guine...

Sao ·dignas de registo as ul,timas pa-l!IIVras ,dir~gidas aos seus fiilihoo espi•
rituais, que estes guardam como .pre-cioso testamento: Sede ferverosos, sem•
pre fervorosos ... e sobretudo a cari:dade. Caridade em Jesus Cristo, por
Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo . .. Fervor, caridade, uniiio em Jesus
Cristo ... Deus e tudo. 0 homem e n.ada. Espirito de sacrifu:io. Zelo pela
gl6ria de Deus e pelaJ aim.as.
Foi introduzida em Roma a 1:;ausa· da sua beatificagao. Receheu em 1876
o titu.lo ,de V eneravel. Em 27 de Maio de 1886 os seus escritos foram declaraidos isentos de todo o erro e em 19 ,de Junho de 1910 S .. Pio, X EIB5inou o
,decreto da heroicidad.e das virtudes <lo Servo de !Deus.
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flORESClNCIA ADMIRAVEL Quando Liliermann morreu, havia na Congre•
ga.i,iio 58 padres e 30 irmiios. Na Europa, a Congregar,iio ficava estaheIecida apenas em Franr,a com cinco casas. Missoes confiadas a Congrngacw, somente as .da Mauricia e Reu,niiio no Oceano fodico, os vicariatos de
Da:kaT e Gabiio na Africa Ociden'ta1l e a Missiio <la Guiana Fra.ncesa na
America.
Actu~Imenite a CoJ11grega~iio do -Espirito Santo e do lmacuila<lo Cora.i;lio
de Maria conta 52 Prelados, 3545 padres, 736 escolasticos professos (nos
cursos de filosafia e teOilogi,a ), 794 inniio& a.uxiliS1res, 179 novi~oe clerigos_
2.368 seminaristas de preparatorios e 109 aspinmtes a irrniios entre novir,os
e ipostu-lantes.
Da Franr,a a Congregar,iio estendeu-se a lrlan.dai, .Mema.nha., .Portuga1l,
Es.ta·d os Uni-dos ,da Ami:ric!IJ, Belgica, Hofanda, Iniglater,ra, Cana.da, Polo•
nia, Suii,a, Trinda,de, BrasH e Nigeria: e, ipois, uma Congrega~iio verdadeiramente in.terna'ciona1I, di,vidida em 17 Provincias (Esta.dos Uinidos., Canada
e Brasiil estiio <liivi,didos c11Jda um em -duas), ·destinadas a servir ·de base ao
apostalllJdo mis.sionario, recrutamdo e formaindo pessoal para• as Missoes
especi8'lmente co.nfiadas a cad.a uma ipela Santa Se ,por. intermedio do Supe•
rior Gers!.
Quanclo em 1853 se fundou em Roma o Pontiifioio COilegi-o Frances, o
Pa;pa .Pio IX com 11ipl11JUso de ,t odo o episcopllldo £ranees entregou a sua
-direcgao aos Padres .do Espirito Santo, A,~i oo tern ido recrutar a, maior
parte .dos bispos e dos 1professores ,de seminarios ·d e FJ>an~lll. Atem do Pontificio Colegio Frances, a Congregai,iio sustenta na capital .do ca.tolicismo
um Escolasticado i-ntemacional ,pa,ra os membros -das ,diversas Provfncias
que ali viio frequentar cursos superiores. 'E a marcar mais vincadamente o
caracter internacional da Congregar,iio, foi transferida, em Julho, de Paris
para Roma a •Casa Generalicia.
0 cwrnrpo do a,postdl11Jdo esipini-taino mis.sionario ,propriamente dito e
imenso: 52 circunscrii,oes eclesiasitcas, entre dioceses, vicaria<tos e prefeituras a,poet6licas, com 600 missoes, nas Americais e na Afdca.. Ta.refa esmaga.dora.: ao zelo dos mi-ssi-onarios do -Espirito Sainto es.ta con!fiaida a salva~io <le oeerca -de 4 milltoes de cat&licos, ma:is -de rneio mHhao de catecumenos, 2 milhoes -de i-rmaos seoparadas, 4 mi<lhoes e meio de mu~ulmamos e 30
milhoes de -paigao.s. Nesta vasta -por~iio ,da vinha do Senhor tr,a1ba-lham cerea
de 1.700 ,pa-dres, 330 irmioSi 2.800 innas e 20.000 catequistas.
Fieis ao espirito e .directrizes do Veneravel Fundador, os Pa<lres do
Espirito Santo dedicam especiais cui<la.dos forma~ao do dero nativo- na
mira de est~eiecer soli,damente a Igreja nos povos que evangelizam: nu
sua-s Missoes ha 11 semina-nios -maiores com 328 a-Iuno.s e 26 seminarios
menores coon 1.389 ailunos; tem monta.d·o uan sel'Vi~o a,d-mir-awel ·de insitru~io e de e.ssistenci!IJ: 15.470 escolas •p rimarias elementares, 349 esc01las
secundariea e colegios, 242 escolll's •proJissionai5, 36 =olas normais, 1
Unirversida.de -~WJ. 11.468 1professo.res e 419,963 afonos; 82 hospi-tais
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com 5,182 ca.mas; 268 dispensarios onde fazem anu&lmente cerca de
4.000.00 curativos; 155 onfa.natos com 7,700 cniain~s; 29 leprosa.rias com
4.164 -doentes.
No ano .passa.do administraram 39.892 brup'tismos, 30.153.944 eomunboes
e reailizarB:ID 39.839 casaanentos.
Ao con1emplar, do Ceu, os daroes de rluz e de hem por seus fi-1,hos der•
raimados na selva pa:gii, o Veneravel Libennann ha-•de ,por oee,rto sorrir e dar
gra'yas a: Deus rpor lhe ter i-nspirndo o dom ,total ,do, cora~ao aos pohres e
deser-dados filhos -de Afrioea.

CEM A•NOS AO SERVl~O DE PORTUGAL
Fieil a voc~ao -de di-1atay a fe e o imperio, de fazen cristanidaide, o Portug~l ·dos descobrimentos e -das conquista:s ifoi v,isceralmente missionario.
Terra ·descdberta e conqui-stadB1, quase sempre ,padficamente, rpara Portutugall seria descoberta e conquisitada -para o reino ,de Cristo. Caso tipi'Co e
o da ,descolberta .do reino do Co-ngo.
Sahem.os •como o rei do Congo, entrando para o seio -da Santa, Igreja
Cat61i.ca, implorou da Santa Se a erec~iio de um bispado na.s suas terras e
esta,dos, Pela hula Super specula, de 20 .de Maio de 1596, o ·Papa Clemente VIII cr.iou a ·dic.cese de S. Satlvador .do Congo, 1CC>m se-de em S .. Salva•
dor, sede que se mudou, no seculo XVII, ·para Luanda:, onde se po-de considerar, de lfa~to, fixada em 1676,
A re,ligiao pmpa-gou-se maravillhosamente, Mas os miss,iona6os comc~wram a ra,rear. E ~omo os 1povcs do Congo impforassem. incessantemente
novos •pa.stores, a· Santa Se confiou, em 1640, a Missao· .do, Con-go aos ca,puohi.nhos que, dura.nte dois secu-los, desenvolveram e.ci;a<> missionaria intensa
niio so Ile:\ reino do Congo corno no de A<nge>la, A fim ·de 6Vita1, :quanto -possf,vel, coniflitos entre a jurisdi~o dos 'Caipuc-hin~os e a do hi~ado, a. Propaganda: emi•tiu, em 14 de Janeiro ,de 1726, instru,;oes ,po-rm.enor.iza,das definindo direitos e deveres.
Em virtude de ,di-ficuldrudes de ordem politica surgi,das na J.til'ii-a e ,da
extim;iio ,das ordens rdigiosa.s em Portugal, a. Missao coimei;ou a, definhar
e decair, sende> por inteiro abandonada em 1835. 0 ultimo religioso missionario ( um capuohinho italiano,) retirou ,de LuEl:Ilda 1pa,na: a. Europa em
Maio de 1835. Neste Mlo :ha,via em -todo, o •bispado de Angola e Congo 23
clerigos, sendo 5 •c6negos: 18 eram na,t urais ·de Luanda; 2 de Am:baca; 1
de Benguela; l do Congo; 1 de S. Tome. Dois eram •bra.nc·o s ( euro,afri'Canos
nascidos em Luanda); 8 1de rai;a 1prela; 13 de r~ mista (-pa,rdos, oeoono ao
tempo se ·diziai). Treze •deiles haviam- sido Qrdena-dos no Bria.sit
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Em 1853, no bispe.,clo de D. Joaqui.m Moreira clos Reis, existiam a.penas
5 s.acerdotes, dos qua.is 3 conegos, toclos alfrica.nos. As {micas iparoquias provi1clas eram as duas cle Luanda (Nossa, Senhora dos Remedios e Nossa
Senhorn ·da, Concei¥ao-) e a da ci<la-de de Benguela. Como, escreveu Mons.
Alves da Cunha, foi este o ,pcriodo ma.is escuro .de historia .da i=greja. angolana,. Das antigas missi5es ·de Angola e Congo resta.va so a, memoria. D .. Antoni·o Toma,& -da Silrva Leitao e Castro, que foi bispo cle Angola, e Congo de
1884 a 1891, em carta clirigicla. a Luciano cle Castro, secretario per,petuo da
Sociedacle de Geogra.fia, tra¥ou este quadro sombrio do bispado:
«As igrejas e ca,pelas, numerosas em cirdai concetlho <:airam todas em
ruinas, e assim, tanto os incligenas convertidos como os europeus e os seus
<le.scenclen,tes cato·licos, espailhados ,pefa iProvincia, se aoharam t()ldoe sem
templo, sem ·culto, sem sacrHicio, sem 1110 menos um ministro s111grado que
os unisse em matrimonio•, constituidor da familia, que haptizasse os seus
filhos e os im,truisse nai Fe, e ,que na, hora do ,passa.mento os. reconcili-asse
com Deus e ·!hes lan~sse, C()l[Il a ultima ,pa de terra:, Ill primeira ben~iio
icrista sdbre a, lobrega sepultura.
De 1852 a 1853, por moote clo ,paroco rnissionario de Pungo Adongo,
ficaram no s-a.cd.rio, um Mo inteiro, as sa,gradas •particulas completamente
alba.ndonadas, visto nao haver saicerdote que as consum:isse; e :nesse uJ.timo
ano cootavam-se so -dois parocos em todo o ,hispa.do de Angola•, e tres conegos; nenhum •p adre mais !,
AURORA DE RIDENC;AO- Situa~ao tao lamentavel nao poclia deixar de excitar o zelo dum lnstituto missionarfo cornpletamente votado a evangeliza~ao des almas mais abanclonadas, especialmente da ra~ preta, qual era
a Congregaor,;ao do Espirito Santo. Jii o Pa.dre Frederico Le Vavasseur, ao
pll6SST pelos portos ,da, Guine, S. Tome e 1Princispe e Angola, a caminho da
Reuni-iio, em 1842, escrevia a· Liiberma.nn iquaaito eram ·pana ·deseja.r naquelas terras missioniirios zelosos.
Por cartas '<le Mons,. Bessieux e do Pa,dre La•nnurien, depreende-se que
ja em 1851 o Veneravel Ubermann tivera a ideia. de fondar um seminario
em Portu,grul coim vistas ao recmtamento e furrna¥iio, de missionarios esrpiritanos •portugueses para e,s m!issoes da Africa. Odden!ta•l Por.tuguesai. Parece
ate ter ,pensado em envia'I' a Lisboa o Padre Lannurien e Mons. Bessieux
para e,;tudarem a possi!bili,da·de. Mas a: Providencia reservara es.sa• fon,da:~ao
para o Padre Carlos .Ou-parquet, iniciador des missoes espiritanas em
Angola: e da Provi'ncia Portuguesa <la· Congreg~ao do &.pfrito Saillto, no
suiperiorlllto do Padre lna,cio 5ohwindenhammer, sucessor de Ubermann.
Em 13 de Abril ,de 1860 es.crevia o ·Pa'<lre Du,p arquet a.o dinego da Se
Patriarca,l, Inacio Roquete, em nome -do Superior Genoo, pedindo info.rma~oes exactas acer<:a d819 possibi'l,idaides de esta,be.lecer em Portu,ga·l uma
ohra ,cle forma¥ao pan as missoes 1portuguesas de Africa. Roquete respon-
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deu que a politi'ca em PortugeJ niio era a-inda {avoriievel ao i-ntento. Era
neces.siirio aguaridar melho.r o,portunidaide.
Em 17 de Ma~o de 1865, em relatorio ao Pre'feito .dBJ Propa,glllll'da, o
Gerail da Con:grega'tiio .do Espirito Santo "Oferecia os seus servi'too para a
mi·ssionBl'tiio das c0'16niM portuguesas de Afrfoa e es.peciBJ!mente do Congo..
Em eairta de 31 de Julaho os cBJpuchinhos renunciavarn. oficia·l e defintivam&lllte a retornar a Prdeitura ,do Con-go. Em 2 de Setembro o Conselho
Gera,) da. Congre,gBJ'tiio ido Espirito. Swto acei.tava essa· missao, Em 9 de
Setemfhro de 1865, ,pelo decreoto «Siecurlo XV .Ja,b ente•, os Padres do Espirito
SB!llto receibiam o en'cargo outrora con'fiBJdo aos capuehinhos, nas mesmaa
cond.i1,oes - deveres e direitos- em que o.s ca·puchinh06 o tinha:m recebido
em 1640, 0 Padre Inacio Sohwindenhammer, Supe11ior GeraJ, era nomea.do
Pre!eito Apostolico do Congo e o Pa1dre Jose Maria .P.oussot, evice-prefeiito
(14-1-1866) .

,

AMBRIZ: PRIMEIRA JENTATIVA DE FIXA~O Partindo de Lisboa em 5 de
Feverei·ro, •desemba•rco,u -no Anmriz, em 14 dei Mar'tO de 1866, a iprimeira
lerva de missionarios e1!1pinitanos, formada· ,peloa Pa.dres Jose Maria Poussot,
jii com a ~periencia .de qui-nze anos de ,vt<Ja, missioniiria., e Antonio FspitalUe, Ol'denado no NBJtaJl de 1865, e O BJgregado Est&vao Bi-llon, wt~go SOildado e sapaiteiro de profissiio.
Logo come1,aram as dificul-da-des: ninguem fora· informadO' da sua chega•da; a autorida-de devil &ente-se emhara,ga,da,. Mas os ·portu,gueses e,!i.o, hospita,leiros em .qua.lquer ,pa.rte do mundo: Poussot e BHtlon afojam-se em casa
do evedh'O Pa.dre Ferreira,, piiroco do Am1hriz, e Es·pitaJ1l,ie em, casa, do secretario do governa.dor.
lmportaiva <lefinfr a siua:~o.. Por isso o Padre Poussot seguiu vara
Lua.nda em 26 .cl.e Mar'to e os outros dois em 9 -de Abril. Ali vao ll!proodendo portugu·es e a•judando no semine.rio e no servi'to rparoquia1I. Em 30
de Agosto, o PadJJe Pousso't e autoriza,do. a, 'fazer uma• via:gem de explo:ra~iio pelo Congo e em 12 de Setembro o PB!dre fupita1l1Iie regressa <:om Brllon ao Ambriz. Esteviio BiU·on morre no dia 25.
Entretanto o Pa·dre Espi,taM·ie abre urns. escotla. missioniiria.. Poussot,
sempre aoha,ca.<lo de doen~as, retira ·pa.Ta a 'Europa em 19 de Fevereiro de
1868, A ifazer companhia. ao P&1dre EspitaiUie, chega aO' Amhriz o Pa·dre
Fulgencio Lapeyre. Quando 09 missioniirios espiri-tanos come-;avam uma
ac,,;iio eficioo.te, a,tra.ves da escola, ·da catequese e <las visitas a.os ,povos, eis
que o govemador do bi~pa,do manda •para, o Amibrfa:, como rpa.roco, o velho
e decrepito Padre Gaviao, Em 13 de Fevereiro <le 1869 o Padre fa,pi~aillie
parte para Lurunda, onde e~pira no dia 28 de Mar'to. Segue entao para
Luanda o Padre Lapeyre, a quern e confiada a obra missioniiria da Ermida
da. Nazare e a •quail se entregou com todo o entusia,smo.
Escreveu Mons. Ahes ,cl.a, Cunha.: «A missiio <la Ermida da. Nazare - a
primeira da Congrega~o nesta cidade - sa.;ohrou logo, .poucoe meses
1
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decor,r~dos, com o falecrmento do Pa.dre La,peyre, no hospita•I de Luanda,
a 19 de Janeiro de 1870, vitima do s.eu esforc;o apostolico e excessos de
traibaliho a que !;e e.ntre.gou. A tentatirva da Congregac;iio ,p ara. desenvolver
a faina do wpostola,do nas terras· de Angola· e Congo teve de 1fica.r suspensa
por a·lguns a:nos, Os dois jovens espiritanos, cujos nornes se re.Jacionarn
com a Nazare, deixanirn a sua vi-da generosa nesta. .cida,de, a assina,lar a
florescen~ia dos fu.tums •.trrubal•ho~ da, Congregac;ao)).
TENTATIVA DE MO(;AMEDES Normando de rija tempera, explorador infatigiivel e hotanico distinto, com experiencia missionaria. em Dakar e no
Gahao, o qua.se -lendiirio Padre Ca,rlos Duparquet surge em Lisboa em 0utubro de 1866. ConJerencia -com o Nuncio Aip0E1t&lico e com o Bispo de Angoila
e Congo, D. Jose Lino -cle Oliveira-, entao na capi:ta·l do reino, e e por este
norne.a-do piiroco encome,n.dado de Ca,pangomhe, no distrito de Moc;amedes

(15-X-1866).

Embarca em 18 de 0utubro; trinta e cinco dias depois e hem acolhi-do
em Luanda •pelo Governador-Geral e pelo -governador do bispado. Presta
obediencia. canonica e desemba,rca. em M~medes em 4 de Dezern-bro. i1ete-se a.o de.serto, rumo a Capangom'be, no sope da Serra da Chela e toma- posse
em 17 de Dezern.bro.
Ca pangombe era. umtt colonia de agricultores com muitas fazendas
dispers-as em enorme extensao ricas em cana de agucar, ca,fe e algodao.
Escrevia ao Su,perior Geral: «Ha tra'balho irnenso a re.aliza,r, mas ha tambern distancias -co.nsiderii•veis a superar, visto o espa~o vastissi.mo por onde
anda diStpersa esta vopu·lai.iio. Para a evangelizar e indispensa-vel passar
sucessivamente por todas as fazendas, e ,para- isto nlio che.garii nunca a
actividatde ,de, um s6».
A sua insatisfeita curiosida,de .de ver e de saiber e ainda. o daro pwposito de fundar uma missao no interior levam•no a subir n serra e pern~trar
no fresco e lum~noso ,planailto da Huila, que o encant11 e quE> <lescreveni
magnificaanente.
Decide .tamlbem albrir um cc1legio ean ~Io~medes, que para tanto o,Ierecia boas con,di~oes, ailern dai vaintagem, de facili.d ade de comunica~oes corn
Luanda e Lisboa. Manda, vi•r ·d o G!l!biio um seminarista· .para o coa.djuvar.
Mas a p-olitica a,rrti.congrega,nista intervfun. A nomeaCliiO .do Padre Duparquet ,pa,ra paroquiar uma ifreguesi,a -portuguesa no Uhraman ,prnvocou re•pa,
ros e estra.nhezas em Lisbca. Alegava-se que o lbi-Eipo ha,via exorbitado <las
suas fufl'<;Oes. A oposi~ao mnni:festou-se :bostil no Parlamento e ilailhou mais
esta ,tenta•tiva ,da- ,fix~ao d·os missioniirios .do Espirito Santo eim Moi.arncdes.
Du·parquet seguiu para- Lisboa em Jurnho ,de 1867. De-po,is de fundar a
«Casa do -Cc,ngo• em Sa,nta,rem (facto a que mai-s a-0ia•nte nos referirernos
por.menoriza.da.merrte), foi- para as rnissoes -de Za,nzi-ba-r, a,te que em fins de
1872 recol'heu rnuito doe,nte a Pairis, ,para reapare-cer erm Arrgoila e.m 1873.
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No NORTE DE ANGOLA Em 8 de Setembro de 1873, o Padre Carlois
Dupa,rquet e o Pa·d re Antonio Hi,polito Ca·rrie fondam a Missao Catolica
de Landana, juligando.5e em territ6rio £ranees.
0 if acto carc:ce duma expHc~ac,.
Ao tempo, Lln-dana, Caihinda· e suas dependencias terri,to·r iais ,n ao eram
reconhe.cidas ,pelas outras Potendas ,del'l'tro do nosso dominio efectivo- nem
tirrb'.am autor-idades 1portu,guesa,9, 56 em 1883 e que essa,s terms se to-rnaram
definiti<va e -eifecti-vamente ,portuguesas, a-pas a ocupaiQao padiica lerva<la a
efeitCI ,pelo G01Vema·dor-·Geral, capitao-,de-fragaita conserl,heiro GuiH.1erme Au•
gusto de Brito C111pelo e a cofoca'tao dos primeiros defoga,dos do Governo,
nesse ano, em Cacon,go e Calbiuda. A Coniferencia de BePliim, de 1885, reconheceu os nossos ·direi,tos sclbre essas ,t erras. Entao, a M-iS1Sao ,de Landana
vai 'tomrun.do, cada vez mais acentuadamenite, um cunho ,p ortugues, •passando
a imprimir a,[guns -dos seus 1livros e a fazer o ensino na no:s,sa •l ingua:. 0
Paidre Carlos Du.parquet era o vi'ce-pre.feito apostolico.
No a,no de 1875 foi inau,gura·do em La.ndana um seminario. 0 ,primeiro
paidrn na,ti,vo h~via de ser o Pa.ore Luis ·de Goulet, -mesti~o, ordenado em
Dezemihro ·de 1892. Sobreviveu a•pena,s ,d ois a.nos, ,vo~aidos ·a conversao dos
direcgao do seminario, que o formara .
seus -c l)mpatriotas e especiailrnente
Deixou da, sua tao rapida passagem uma mem6ria aibenQoada .
Depois ·d o ~emi,nario, as Inmiis. Em Janeiro ,de 1883, aili es.taibelecem as
lrmas -de S. fose ,de Cluny urmai <:omunidade para, a educa~ao- das r!l!parigas
e forma.Qi'i-o de noiva•s , Uindana foj o 1herQo do Inst1tu·to das Ir-maS1 em terra$
de Angola, Fo.r am est!l!s as ,primeiras a J,e var o concurso ,d a sua ,cari-<la-de fl
dedic~ao de muM1.eres heroicas a,os servi<.,os auxi:liares da eivangeliza~iin,
no mooerno mo,v imento missionario, concurso• ·que as a,n ti,g as missoes nao
·tiverllll'll, o que pareialmente expli-ca o seu fracasso.
Landana. foi a mae de o,utra-s missoes do Norte de An,gola: Luanda
(1887), Ma1lanje (1890), 'Ca.bi-nda. ( 1891), Ubolo e Lucula (1893),
Mussuco (1900), Maiombe ( 1922), Zaire (1930), Am'b rizete-Tomboco
( 1935).
No ,dia 28 de Janeiro ,de 1887 ,d esembarcou em Luanda o Pa,dre Afonso
Gauthier, que ja ·conta,va, a;J-guns ainos- de rpernnanenci111 em Braga; acompa•
nh!I/\Ta•o o Pa·dre Jose Fa.xeL Destinarva,m-se
-n ova residencia de S. Paulo
de :Lua·ndai, a qua) se -man.teve sempre na Stla, ifonQao -de coa.djrnvar os servi•
QOS raligicaos e ,m issionarios .da· cidaide, e depois s,ervindo c001O 1procuradoria das missoes da ·Congrega~ao, incumbida de tra-tar os assuntos a estas
concernentes.
0 .Prelaido diocf.sano iti-nha, pedido ,p ara Lisboa um sa,cer.do te, a fim de
mel'hor poder assegurar a assistencia efectiva da caipelania do ,hos.pita! «Mal'ia Piai», ja com ,g rande mo,viimento 'ha1bi-tua,l de doentes, e a· ,c)irecgiio espirituirl das Innis Hospit111leiras, que foi sempre o, principal ministerfo destes
missionaries na cidaide, que o .c onservaram, sem interru1pQiio, ate ii retira·da
das Irmas r-m prindpios de 1911.
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Em Lisboa, o Pa,triarca D . .Jose Sebastilio Neto, a, -cuj-os esfor~os, quando
Bispo de Ango,la e Congo, se ,dervia: a instarla~ao ·das fomas no hospita-l e,m
1883, tinha insi&ido com o Gaverno ,para, se conseguir urn caipeHio efoctivo
e pri-vat-i·vo. 0 Dr. Fernando Pedroso, que a<eomp8J!1!ha.va todos os assuntos
rnissioniirios com :gran<le interess-e, entendeu-se cnrn a Casa. Mae da Congrega<,lio do. Espirito Santo para esta, ifunda~ao, a quail acedeu, em vista da
importiinciai que esta, ·posi~ao podia ter para as missoes. 0 Ministro -da
Marinha- jii em 0utU'br-o ·de 1876 comunicarva ao Patriarca, a. vinda .do Padre
Gauthier, para o tfim proposto., Estava este missionario, destinado a Huila, e
foi-.I'he dado o encargo <lesta fonda~ao, que ele recebeu com muito contentamento, por vir retomar os traha'11hos que dezassete anos antes os seus confrades tiveram ,de a,bandonar nesta, cida·de, .pc.r ifor<,a das dificu'],dades que
enta.o se ,desenvolvernrn.
Frutificava, enfim, o sacrificio dos Padres Espitallie e Lapeyre.
A MISSAO DA HUILA Voltemo-nos de novo para o Sul de Angola.
Ta,rnbem In iria <triunfar 'finailme,nrte o esfor~o ,p er,tina-z do Pa,d re Dupa,rquet
e desenvO'l<Ver-se extraw-dinariamente a ac!.ao rnissirniiria dos Padres ·do
Espirito Sa,nto. Duparquet era •bem da escola lirh ermanista, ·daqueles que
nao desa,nimaorn, perseveram ate que o muro ca,ia para pooerem avan<,ar.
A conselho -d o Pa,dre Dupa·riquet, o Su•pf'rior Gera.l da. Congrega~ao
pedira e obtivera de Roma a. cri-a~ao -da Prefeitura Aipost&lica da Cimbebasia (24-8--1879) . Esta Perfeitura abrangia, de inicio, urna area enorm e
compreendida entre os rios Orange ao Sul e o Cunene ao Norte, se-m limi•
tes bern .definidos •para Leste. Mais tar<le fica-ria circunscriita au ter,r itorio
de Angola, ,delimi.tado ma-is ou meno.s ao Norte ,por uma lin·ba que ia das
nascentes do ·Cunene ao Cassai, se;guindo depois rste ric, a,te a fronteira
Lf'ste. A 0este era delimi-ta,da ,pe:lo mesmo rio Cune.ne.. As terras que fica-'
vam a 0este pertenciaJn a diocese de Ango·la e Congo, embora as rnissoe·s da
Hurla gozassem duma certa autonornia. Assim deilimi'ta.da, a Prefeitu1a
deix8.1Va a, arn!liga, designa~ao de Cim1be!biisia 'para ser cris,miula de Pre£ei-tura
Apostolica do Cuba.n,go,
0 Pa,dre Du·pa·r quet, primei-ro Pre1feito Apcstfrlico da. Cimbe:basia, fundou na Da.mara•liindia a missao de 0maruru, p-ouco -depois abandona,da por
causa da oposi1;ao dos missionarios lutenmos, e revoke- do ,ge,ntio. Os espiri•
ta,nos Padres Hogan e Griffin com o lrrniio Onofre r etira.ram para o
Humbe, em territorio de Angola, que o Padre Duparquet ja tinha visitado,
e ali a1briram uma escola para os fHho,s dos colonos portugues1's.
Entretan.to o Padre Dupa114uet, conhecedor de rnelhores disposi<,5es do
GO<Verno Portugues, manda da cidade do Cll!bo, em 15 de Dezemhro de
1880, um relatorio ao Mini,,tro da Ma.rinha e Ultramar, propondo a cr,ia~ao ,da, Missiio ·da Huila. 0 Ministrc., a~ha-ndo, <W relBJtorio muito cornpleto,
rnui,to c:laro e de acordo corn as leis nacionais~, declarou que c:n1io ba-via
dificuldade a·lgu.ma em con-ceder quamo Mle !'e pedia~.
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Du-parquet desloca-se a Lisboa e dai a Cas111 Mae, em Paris. Em 3- de
Abril Ferna,ndo Pedro~o .comunica ao Pwdre Ei,genm.ann, C. S. Sp., que o
no,vo Mini~ro, com,elheiro Julio MaTques de Vulhena•, «ernlhora pre.ferisse
missionarios portugueses, na falta <lestes a,ceitasva os estrangeiros, tencionando mes:mo criar ainda na,quele ano uma est~ao ci-vilizadora no Bie, instando ,por que os mis,sionii.ri08 do Espirito Santo lhe forneoessem o pessoal
necessari<».
Em Junho ·o Pa.dre Duparquet !l!Vistarse com o Ministro e os 12 artigos
do seu rela.torio recebem a assina-tura:, «com a tmica con<li~ao,, i,mpo.sta pelo
Govemo, -de que o Superior da Missao seria ,portugues». Em 7 -de Julho o
Padre Jose Ma-r>ia Antunes, for,mwdo na Casa .do Congo e em ·Pairis, e des•
tina.do -pelo Superio.r Gera1l para a, Missiio da: Huiila. Em 18 de Julho uma
car,ta regia. nooneia-o paroco da i-grE"ja da Huila·; um ,decreto ·de 27 -de Julho
concede oe 'terrenoo necessarios •para o esta1belecimento -d a Missao; uma
Portaria ministeriail d~ 28 autoriUI a funda~ao ,de um icolegio, uma. escola
a,gr,icc1la ·profissional e uma escola. de meninas, tres olbras funodamenta.is
em qurul:quer missao mo-delo; am 4 de 0utuibro sao cooicedidas passegens
gra.tuitas p1ua. todos os memibros da nO'Va Missao, tra·n sporte gra-tui~o das
bagagens e isen<tao de direitos a,lfandegiirios. Duparquet vencera a ba1a-lha.
5 de 0utubrn -de 1881 - data luminosa- nos anais da6 madernas missoes
catolicas imgcilanas - ,partem os nwos e primeiros 11breiros .des'l.a, gra-ndior.a empresa, -ci,vilizaidora. A leva compunhB1-se dos Paidres Jose Maria
Antunes, Carlos Duparquet e Carlos Wunenburger e dos irmaos auxiliares
Geral,do, Rodrigo e Lucio.
No -dia 7 de Novemhro, em Luanda, o ·bispo D. Jose Se'ba&tiifo Neito erige
a Obra -da- Huil-a- em mi,ssao. diocesaina., nomeia o .Pa.dre Jose Maria Antunes
paroco vitailfoio Ja, HuHa e da-M1e, com ,desusada sulenidade, a institui<tao
canonica. Da parte do Governador-Geral, Antonio Eleuterio Dantas., acolhimento cailo,roso.
No -dia 7 de Dezembro- de 1881 inaugura-se a Missao da Huila, no sitio
da Mucha, do nome do ribe-iro que O· banha, a 1.600 metros de altitude.
Da HuHa., -como de nascente, i:irotaria.m as missoes do, }81U (1889), Chivinguiro (1892), Quiitai (1893), Mun:hino (1898), etc.
NO CENTRO DE ANGOLA - · Nao para o zelo do Padre Du parquet. Em 1882
fundai a Missiio do Humbe; em 1883, a de S. Miguel .do Ca..UJva ou de
Ndyi,va, no Cua..Jl!hama,; em 1884, a de Caquele, nos Amboolas, tQrla·s, infelizmente, de existencia eremera: a do· Humbe teve de ser abandonada depois
da re-vol:ta, ,do gentio; a de S. Mi,gud a-cwbo-u tragicarne-Il'te em 1885, assa1ltada e incendiada pelos cuanhamas, que assasssina.ram o Padre 'Delpued1
e o 1rmao Lucio e ail.guns internos; no mesmo ano a1briram-se duas cowas
para recol,herem o.s cada-veres dos Pa<lres Joao Hoga,n e 10&6 Lynch, os dois
missionarios de Caquele, vitimados pelas febres; pa-ra ciimulo, um incen-
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dio re.duzia a m1ssao a um montao de .c inzas; seria transferida, em 1887,
para Ca,ssinga~ l5 qui,16metros mais B-O Norte, pelo Pa,dre Sha1Her, sucessor
de Dupa,rquet.
Cassinga apresentarva mel'hores condigoes climiiticas. Ainda assim, nos
27 anos da sua exi$ten-cia vitimou mais ,de 20 missioniirios, dos ·q uais 12 no
pr6prio local e os outros na missao -da, Huila, Seria encerrada em 1910 por
Mons, Ke-i,ling, que tra.nsferiu o seu 1pessoa1l parn o Cuban,go.
0 Pidre Duparquet retirou -de Angaila em Fevereiro- de 1885; foi ca'finihosamen'to recehi.do. em Lisiboa., na Sociedade de Geo,grafia e no Ministerio
da Maril'l'ha. e Ultramar; ainda ,tentou fondar uma missao na• Bechuanrulandia; esteve em Braga, coragao das obras que com ta.nto sacrificio, e amor
inicia1rn e a.judou na fondat,;iio do nO'Viciado de Sintr•a . ·Esgata,do, wpesar -dos
seus 57 a,nos, demi-tiu-se do cargo de Pre'feito, Apostolico <la, Cim!bebiisia e
foi morrer no Loango, em 24 de Agosto -Oe 1888, nos bra~s de Mons. Hi,p6Hto Carrie, que o ajudara a fund·a r a missao -de Landana.
Ap6s o ·governo ,pouco lo.ngo do Pa<lre ShaHer, aiparece-nos como Prefei,t o A,post6li-co 001tra figura quase 1len-daria, o Padre Ernesto Lecomte, que
pademos consi,derar o -v erdadeiro onganizador das missoes -00 Pianalto. de
Benguela e do. Cuanhama. 0 seu entusiasmo e os conhecimentos que tinha
das regioes levaram-no a ocupa.r aquifo que -poderiamos cihamar os pos,tos-cha,ves da evangeli2ai;:ao -destas terra1s, Sao do tempo .do Pa,dre Lecomte as
missoes de Caconda (1890), do Catoco -mais tarde :tram..siferida ,p ara o
Cuhango- Artur de Paiva (1894), do Bie-.Cachingues (1892), e do Bailundo (1895), Foram dez ainos ·de activida.de fecunda e incansa•veL Sorria-dhe o futuro qua,ndo, vitimado ·por uma ,bi·liosa no, sertao do Bie, entregou
a. a-I.ma a Deus, em 8 de Setembro ·de 1908. ·Con.ta-va 46 anos, uma idade em
que tanto ha-via ainda a eS'J)era,r .dos seus co.nhecimemto-s, -do seu zelo religioso e acti'Vidade missionaria.
Sucedeu-lhe Mons. Luis Keiling, que dura-nte -p erto de 30 anos dirigiu
com mao siibia,, finne e ·p rudente as missoes da: suai Prefeitura, fon-dando
mais dez e preparando a, fonda~iio de outras, todas elas considerados justamene das mais prosperas do continente a.fricano.
Gra~as a-0s missioniirios do Espirito Santo, estava o campo preparado
pa-ra a ere~ao da diocese ·de Nova Li8hoa, tailvez a- ma-is pequena: em extensao, mas a mais florescende de ,todar a Africa em passo.a:l missionario, em
niimero de cait6'licos, e diversi,dade -de obras, qne viria a aihrain·ger rprincipalmente quase todas as missoes da a:ntiga .Prl'lfeitura do Cubango e a& que se
foram formando, como desdobrament-o ·da Hui:la, e aiin-da as ,par6quias do
litornl ao tempo servi das pelo clero• secular.
1
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HONRA E GlORIA AOS MISSIONAR1os - Sao do Sr, D. Manuel Nunes Gabriel,
.A:rcebispo titular l·e Metimma e Coadjutor de Luanda, as ,pa.Javras que se
seguem praferidas em Nova Lis<boa, em 5 de Fevereiro de l966, durante a
sessao solene comemorativa do primeiro centenario da chegada dos missio-

37

nanos do Espirito Santo a Angola e das bodas de ,prata episcopais do Sr.
D. Daniel Gomes Junqueira, C. S. Sp.,, Bispo de Nova- Lisboa:
«Hoje ,que as condi<;6es <le vida se mo.cl.ificaram ,proifundamente quas-e
em toda a par.te, dificilmente, ifazem05 ideia, da coragem heroica e da lom:ura
do Evam.gel:ho :que se apoderava de homens e ,de mulhe.res que -deixarvam
011 ·.primores d& cirvilizai;ao para- se interna.rem nos ser:toes ·o nde •p erdiam por
vez~~ o contacto com o mundo civilizado, expostos ainda as perseguic;:oes do
gen'tio revoJ.to. E mais ·do ,que urn pa.,gou com a, vida· a audiicia· ..:e pretender
ser testernunha -do EvangeJ.ho em ten& ,de in'fieis!
«Quaindo visito as missoes, tenho i-ntere.sse em ,perco,rrer sozinho os, 5eus
cemiterios e quedar-me sHendosa-mente jun to, das in.scri<;oes sepu l-crais dos
padres, dos irmaos e das religiosas, quando na cruz ou na Ifopide sepulcral
se nao aJpa,gou ja qual-quer inscri-i;ao. Se,ja em Landaina OU na HuHa,, on.de
varia-s dezenas de missionarios e de missionarias ,d ormem o ultimo sono a
espera ,da re5surreic;:ao 1£ina·I, seja na Ba,i xa de. Cas.';anje, onde ha perto de
30 anos me causou funda impressao um pequenino cerniiterio que a'brigava
os nestos mo:rta-is de tres sacer-dotes espi-ritanos a ,:OOllJhra ·duma, ,pa,Imeira,
;;eja na missao ·do Mussuco, nos confin5 da Lunda, onde tres Iranas ,de S. Jose
dormern -lado a la-do. o sono do5 justos, eu interrogo-m!.': a, rnim mesmo sobre
os siacrificios, ais incompreensoes, as tri'bula<;oes de -toda a o-rclem por que
tivernrn de passar tantos Olbreiros -do Evangelho que arpostolicamen!e prepararam o earn po de que n6s hoje em muitas partrs col-hernos apreciaveis frutos.
~Nern se.mrpre St' reconhece c, zelo daqur,les que tu,do deixaram para
procu1<1,rem as a'lmas para Cristo. Mas os missiomirios nao contwm com a
recompensa deste mundo, ,porque t11do en:rcgaram ao Senhor que e o uni'co
que intimamenie «perscruta as intem;6es dos homens'>.
«Todavia a,q ueles que -tern um profunck. conhecimento ·da vicla ultramarina sao uniinimes em elogiair os traba,lho3 dos missionarios. Ninguem mais
do que eles contri'buiu parra a. padfica~ao dos ,povos, •parn a eleva~ao da
sociedade, para o pnogres~o moral destas tnras.
«E, ja que ·ve-m a pmposito, eu quc-ro dar aiqui um puhlico test001unho
de, quanto ais autorida.des responsaveis e~,tao -gra.tas a·oo rnissionarios e missionarias que doutrns pafses vieram ajudar-nos na nobre tarefa de tornarrnos
er istas e ma:is -po·rtuguesa;; esta·s terras em que nos encontramos.
«A evangelizac;:ao do, frltimo quartel do seculo passaido foi ,feita 001
grande parte corn sacerdotes franceses, soibretudo a1lsaicianos. Basta citar os
nomes dos Pa,dres Dupa•I'<]_Uet, Lecoon1e, Ke.iling, Bonnefoux, etc. De entre
OS vi:vos, 0 Vigario Geral ,de Sa da Ba!l'ldeira, Pa,dre ·Ca,i-,los 1Estermann, e
urn modelo de missionario e de sabio que muito !Pm contri·b uido para conhecimento de Angola no estrangeiro , Missioniirios e religiosas de outras nacionwli,da,des se lhes tern vindo juntar nestas ultimas decadas.
«·E strangeiros de origern, muitos foram aqueles que deram provas inequivocas do s.eu amor, intere:;se e dedica<;ao .por Portugal, que por ma-is
duma vez •hem sou·bernrn defender.
1
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«Do .Padre Lecomte escreveu Paiva Couceiro, Governador-Geral de
Angola, quaindo teve notfoia do seu faleeimento: «Pelas suas qua-lidades,
pela sua deodicasao a Na~iio Partuguesa, que eile a,doptou, ,pelo, seu infati-giivel tna.bailiho a hem da civilize.~iio da ra'l;a indigena\ por essa. longa serie -de
servi~os que to dos reconhecem, .. o Padre •Lecomte adquiriu direito ao res·
peito e alta considenu,iio que siio devidos aqueles ique :bem mereeeram do
Pais~.
«O notavel poligrafo que foi o capitiio Sousa Dias vibra-va ao escrever
f..ohre os dois p ionriros do Sul de Angola.: Padr·es Duparquet e Lecomte.
«Ao Padre Bonnefoux se rl'feriu Moms. Al-ves da Cun·ha, •n os seguin!es
termos, depoi•s de ter presta-do •homenrugem ao'3 seus vastos conhecimentos
de botanica, minerafogia, linguistica:, etnograJia e carto.gralia regionrul:
«Distinguiu-se sempre ,pelo seu insigne lusitanismo ao ser·vi1,o, de Portugal, sua pa•tria adoptiva, que serviu com am.or, como se fosse a sua
.patria de origem. Foi testemunha dos dias de amargura. da ocupa~ao
portuguesa do Sul, rea·lizada na sua vidai missionaria e que coadjuvou sempre, como tamlbem das l1oras de .grlllildeza e triunfo que a afirma~iio -da
nossa Soberania -trouxe para as nossas armas e para a Bandeira Nacional que, ,desde ha 20 anos (isto foi escrito 001; 1937) por todo o Sul se oste.nta
gloriosa e protectora. Nao deixou c, Governo de reconhocer os seus traha,J;hos
e Iea,i s servir,:os,, conferindo-,J:he em 1935 a Comenda da, Ordem do Imperio
Coloni111b.
,E no mesmo ano, ao fazcr o elogio neero.logico de Mons. Keiling,
escrevia: ainda Mons. Alves da Cunhn: ,Nao fochairemos estas notas sem
referirmos uan aspecto muito caira-cteristico da sua ac~iio, •pa•triotica no Su,J,
eir1tre os Cuanhamas, onde era ao tempo o europeu rnais, ·ccmhecido e prestigiado, pode dizer-se. Depois ,dos a,contecimen:tos da Hinga, em Dezemhro
de 1914, e do aihandono dos nossos postos .alem~Cunene, fori. dar sepultura
aos soldados e tenente Encarna~iio massacrados em Cafima .p elo gentio do
Evaile e ·do Cuanhama. Cdbriu, ·com o seu gra,nde prie.stigio e ~iio,, a retirada para. Cassinga dos, nossos soldados que seguiram do ·E vale, s-aJ.vando-os
assim.
«·Foi depoi:. ao CuMhama revQl]ta,do, atra'Vessando ,todo o ·Evaile e,m a:rmas,
correndo o perigo de uma morte certa. Foi a merce ·d e ,Deus! A•li teve
entendimento com c. celebre Mandume., para o resgaite ·do infoliz sargento
Reis, solbrevi-vente do maiss,a,cre ·de Ca!fima,; e, se niio conseguiu esse resgalte, que a •principio Man.du.me ,parecia, disposto a concooe-r, nem por isso
este ra.sgo de ahruismo perdeu ,do seu aLto va.Jor,
«Nao admira, pois, qu,e a estas qualidades de trahalho, espirito de sacrifida e dedic~iio, pelos altos intresses de Partugail, e
sua~ virtudes, corre&pondesse o nosso Governo ·c om o seu justo ga.Ja.11diio. Em 1932 o Ministro das- Col1onias, Dr. Armin<lo Monteir~ por ocasiao ,da sua visi!a por
Angola, co.ndecorou o velho colono e devota.do companheiro de Siol,va Porto,
o sr. Santos Gil, no Bie; pouco depois, na antiga mis.sao do Cubango, nos
Ga,n.guela•s, onde Mons. KeiJi.ng tanto tra1b111lhou e sofreu, ~oncedeu igual
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honra ao apostoli-co sacerdote e fez-lohe a a·posi~ao <las ins.ignias da Comen<la
da Or-dem .do lmper-io Coilocnial. Como entii.o muito rb em se disse, mras vezes
em mais nQlbre ,peito assentou tao nobre recompensa,».
«O •l i•v ro de Mons. Keiling, ~Quarenta Anes de A:frica'P, e um tesitemunho ·h em daro da sua dedica,s:ao a Po.r.tugal.
«E se assim forrum os missionarios ·do pass-ado, nem a doutrina, da
lgreja, nern os ideais <los· a.ra.u tos do •Eva-n,ge,lho se mo,dificaram neste pcm:to.
Se p·or ventura nlgurna excepc;ao pode ter ha,vido, ela, nao e su.fi ciente para
infirrnar a regra, antes a confirma».
NA ACTUALIDADE · - A data da publica<;ao do Acordo Missionario (7-5--940)
os missionarios <lo Espirito Santo tin:harrn a sua -conta· 52 missoes ass~m repartidas: 6 na, Preiei-tura A:post6rlica do Congo e vicaria to gera,l de CabindaZa-i-re; 11 na circunscri!<ii.o missiQIIlaria ,da Lundai ou Malanje; 26 na, Prefeitura .Aipost6Eca 'do Cuhango e vicaria.to .gerail d-o Huambo; 9 na• ci·reunscric;ao
do .Cunene o,u Huila.
P ela ,buila «Solemnibus Conventionibus», ·d e 4 .de Setemibro, ·de 1940, executada em 12 .de Janeiro do ano seguinte, foram suprimidas a· diorcese de
AngO'lai e Congo e as Prefei'turas Apostolicas e criaidas a arqui-diocese de
Luanda e as dioceses sufraganeas ·de Nova L i$boa· e SrllVa. ·Ponto, a que ma-is
ta·rde se juntariam as de Sa ,da Bandeira,, Mafanje e Lusro. Sao espiritanos
o Arcebispo Metropoli'ta de Luanda, D. Moise., A,l ves de Pinho, que era
Bispo de Angola e Congo -desde 7 de Albri•l de 1932; o 'Bispo de 'Nova Lisboa, D, Daniel Gomes Junqueira, que em- Prefeito Apostolico do Cubango
de9de 10 <le Junho de 1938, ano em que sucedeu a Mons. Kei.ling; e o Bispo
de Ma,lanje, D. Pompeu de Sa Leiio e Sea1bra, missi.cnario ja com largo
activo.
Em -to,das estas dioceses, ex-ceptua,ndo a do Lusa, osr missionarios do
Espirito Santo tern ,prosse-.guido e intensi'ficado o seu ,tra,ba,lho de evangeiliza,s:ao e de .promo<;ao social dos -p ovos. Aos 204 padres e 45 irmaos es·p iritanos estao coo!fia1das 61 missoes, 18 paroquias e a ,direc<;1io de 6 seminarios.
Possuern e dirigem, em Nava Lisboa, o colbgio de Alexandre Herculano
com 412 alunos e um escolastica.do menor com 32 a.&pirarutes a vi-da missioniiria espir~ta:na; foi-.Jhes entregue, e,m Nova Lisboa, Ill dirooc;ao -<la. Escola
Teofilo Duarte do -Cuima ( 185 alunos) para halbi:lita<;ao de professores
de -posto de ensino o a Casa dos RapaQ;es com 95 alunos; em Luanda,
dini•gem ta.mbem a Casa -dos Ra,pazes com 150 adunos, ·Radio Eocl-e.sria (Emissora Cat&lica de Angola) fonda,da ·pelo Paidre Jose MaTi-a ·P ereira., C. S. Sp.
e o bissema,nario, catolico 4:0 A•postola·d()I~, presta,ndo ainda a5Sistencia aoo
di-versas organismos ca,t6Hcos. A um del,es, o Padre Pedro Al•ves Pereira,, se
deve a construc;ao da lgreja, ·da Saigraida Fami'lia·, -par 'Certo a, ma-ion e melhOT
de Luanda e de toda a Provincia.
A Corngrega<;ao -do EE'pirito Sa:nto e do lmaculado Cor~ii.o de Maria, tern
dado a Angola o metl'lwr do seu esfori.o, Deus sahe co.m quantos sa-crificios,
1
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mas tambem ,com muito amor. Mais de 200 cruzes -plantadas em dezenas de
cemi.terios assina.lam outras tan'tas vi.das de mis.sioJHirios do Espiuito Santo
sacrifica.das generosamen<te pel-a evangeliz~ao cristi e ,Iusia:d:ai -daquela magnifica Provincia. portuguesa., para a ver-dadeirn ,pm e ·conco:rdia en.tre os
seus ha-bi.rantes, -para o verda·deiro abrac.o a convivio cristao de tQdws a-s suas
popu·l~oes sob a -bandeira sagrada .das quinas.
E!wl, CASO VERDE Tambem ao arquipelago das ilhas de Caho Verde se
estende, desde 1941, a acc.ao, missiooaria, dos Padres do •Espirito Santo.
Em 28 de Janeiro desse ano era eleito Bispo de Sa.ntiaigo .d'e Crubo Verde
D. Faustino Moreira dos Santos, C, S, Sp,, Preifeito· -A.pos1oli£0 :do Congo
desde 1919, ·que o Senhor ja chamou sua presen~, Erar nature'! que uma
Corugrega•c.ao, cujQ .funda-dor escreveu esta frase 1laipidarr: co me.u corac.ao e
dos Afri-ca-nos,, e que tern como fon ,proprio e distintivo as missoes mais
a bandonlacfas, acudi-sse a -diocese de Cairn Ver·de., a,o tempo uma, das rnais
aibandonadas.
Aos missionarios ·do Espirito Santo, em -nu.mero de 16, estao, confiadas
as 12 paroquias das ilhas de Santia•go e do Maio com cerca de 80,000 catolicos. A%m de •dirigireJm o seminario diocese.no, aibriram um escolasticaido
menor -p8l1111l iforrna'tao Je s-aocerdoil:es espiritanos c8!bover-deanos.
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NA METROPOU:
.la atras nos referimos ao intento de iLibermann de abrir
~m Portug·al uma. case: de formac.iio de espiritano5 e. as diligencias nesse ~ntido foi;tas •pelo Padre Duparquet. Este, en 'Via,ge.m de Luanda, -para Lisboa,
em Jun'ho de 1867, travou rela~oes amistosa.s com o Dr, Jose Barbosa
Leao, medicD--"Cinrrgiao 'do Exercito, publicista e litera.to, anti.go secretario-gernl de Mo<;a.mbique. Duparquet expos-lhe o seu plano de evam;ge,liza~ao
da Africa, iportu-guesa,. Entusiasma-do, o Dr. Barbosa Leao- colocou-se imediatamente ao seu dispor com todo o .prestirno de ,que gozava junto do Ministro
da Marin•ha a Uhramar e apontou,lihe, como iponto de ipartida para o bom
exito do piano, a necessida'de e urgencia de fundar uma ca·sa em Portu-ga·l,
o que alias ia ao encontro do desejo ,de iDuparquet.
0 Superior Geral, Padre Inacio Schwinden:ha.mmer, autoITizou-o a. fazer
a;s -diiligencias ·precisas. 0 Nuncio A,postolico, o Bispo -de .A,n,gdla· e.ntao em
Lisboa, o <:o,n,de de Sobra-I e a, ma:iiquesa de Ficailho 1proonetera.m o seu va!lioso
a·uxHio.
Em 10 de Ju]ho1 Dwparquet entrevi~ou o Ministro -da, Ma,rinha,, Visconde
da Praia Grande, que teve pailB.Nras de louvo11 -para os missionarios Jo Es.pi•
rito Slli!lto que estavam •no Congo e a1poiou o -projecto da fund~iio mis-sionaria em Portuga.l para recrutar padres •portugueses ,para ais cCJllonias po:rtuguesas, 0 Ministro dos Negocios •Estra-ngeiros, Conde de Casa-I Ri:bei-ro,
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que vmta•ra a Exposifiiio de Paris, acompa,nham-do D. Luise D. Marifl. Pia,
e la falara· com o Superior Geral, mostrou tambem boa- ,di!>iposifiiio.
Animado, com -tao lions auS'picios, o P. Duparquet •po:rse em carnpo a
procura -de loca.l apropriaido a fondar;ao projeotada, 0 Dr-.. Ba-rhosa Leao
indica,va Coimbra,: sorria-lhe a ideia ·de ver o prirn!liro Semimhio das. Misooes do Espirito Sa,oto a sombra ,da velha Universida,de... Ate os a-lunos
pqderiam sieguir. os sew, curses! ,Duiparquet •para '1a se dirigiu em 15 <le
Ju~ho. Mas, a,pesar de todas as faci1li<la,des que a, autori•da•de ecles,iastica lhe
oferecia:, niio foi •por diante: ·Coi-mbra fica,va muito 'distante .de Lisboa, a
espera-n!,a de recru.ta,mento era ·pouca- e gra.nd!l o receio ,de mandar os semi•
naristas as wulas da Uni-versida,de, onde imperalva· a mafionaria. e o jaco•
biarno,,
Voltou-se pa~·a Lisboa. 0 celebre di.cionarista Ro.quete, conego da Se
Patriarcal, indicou"Hte uma ca9a· em Santeirem que !le recamendwva com gr.an•
d·es vairntagens: ficava aipe.nas ,hora, e rneia -de Lis!hoa pelo caminiho- de ferro;
estava la o Seminario Patriarca,l.; os alunos podiam a.ssistir ali as aulas;
encontraria certa.men'te voc~es entre cs semina-ristas; podia cOJlllar com o
carinho do Pa.<triarca, D. Manuel Bento Rodri•gues.
0 Patriarcado de Lisboa seria o brr~o dBi Congre.g~ao -do Espirito Santo
em Por-tugal.
·O P. Duparquet deslocou-se a Saintarem, Ali tfoi carinihosllt1Ilen-te re·oobido
pelos Directore.s -do Seminario. 0 «Paidre Manuel:., ex-,carmelita, direotor
espiritua.l do Seminario, que um dia -conihecern Mons, Bessieux em Toulo.n
e que ti-vera mesmo a i,deia- ,de o, e.eguir ate ao Gaibao, enca-rrie,ga.va-se de arra.n•
jar casa.
Col'hidas todas a•s inform!t!,oes julgadas necessarias, Dupa.rquet partiu
para Paris. A Casa Mae do lnstitu-to aprovou a nova insta'1a~ao em 31 de
Agosto. -Em 29 de Setemhro, o 'Emi-nentissimo Cardea,l Patriain;a ID. Manuel
Bento Rodrigues recebeu em audiencia o P, Duparquet e autorizou-o a
wrnefiar o estabelecimento e,m S11ntarem. No dia seguinte, o· Nuncio •prometeu-lhe toda a a:pravaifiaO.
0 «Padre Manuel» conseguira alugar umai casa -perto do Seminario, pertencente ao Dr, Velhinho, A 3 de Novem!bro ohegavatm a ,Santarem o P. Carrie
e ,dois esco•lasticos fomceses, os srs. Dissan e Ruihe (ma,is ta-r,de Provincia·l).
lmprovisaram um oratorio ,para iprimeira reuniiio da cc.munida·de: um qua•
dro de Nossa 'Senhora das Vitorias, u-ma cruz de missionario e sobre uma
mesinha um -busto do Venera-vd Li'her.mimn. Com~a,ra,m nessa mesma noite
uma novena aio Sagre-do Coragiio de Ma•ria, impilorrundo a sua materna'l ,pro•
t~iio. 0 reitor e •profess'Or('s ~:ic. Semi-nario-Liceu receberam;nos 'cordiil•
ment!l. Um professor -levou a dedicar;ao a· ,ponto ,de tc,das as 4ardes ]hes ·dar
ligoes gra'tui,tas de portugues, pa'I'a ma-is faci'lanen~e poderem se,guir ·os cur•
sos do Seminario.
Em fins de Janeiro ·de 1868 entral'Ja na Casa .d o •Congo, o -primeiro can.
di,da.to -portu{,?;Ues, o sr. Po,licarpo dos Santos, a-.Juno do Seminario Pa-triair•
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cnl. Um dos directores apresentou·o pessoa,Jmente pare significar o vivo
interesse que todo o Semi·nario nutriw •pela obra· incipienle. Em Mar,_o B1pre•
senta,vam-se 45 e1:,pirant(':c<; foram a-dmiti,dos aipe.nas 12, que as insta.Ja"'°es
e as finan,.as niio da·v&m para mais. 'Entre eles estBNa o que ha-de ser o
grande missionario. de Hufla, P. Jose Maria, Antunes.
Em 28 de Ou.tu•b ro chegarva a Santa-rem, ·pare, assumir a ·d ir~iio de Casa
do Congo.'·o Padre Dr. Josie Ei.genmann, de nacionBJlida·de sui~a. 'Este serii o
grande e benerrterito organiza,dor .da Provincia Portuguesa., 0 P. Duparquet
retirar.·~se: a s.ua natureze ardenle reC'la-ma,va campo mais vasto; as Missoes Africanas eram o sen son•ho e o seu eilemento.
Em Setembro de 1869 o P. Eigenmann afogou um edificio mais va51:o.
fofolizmente pouco tempo serviu 11 nova ha1bita~ao. A C'"a do Congo, como
o nome indica•va, .tinha •po.r de.stino :preiparar mio;sionarios 1p ortugueses para
a Miss·iio do Congo: e coono es.ta se niio ifun-0ava, ,por olbra e ,gra1,a: ( ou desgra~a) de hostil idad·o dos •polirtico!>, m&is anticlericais do que iilberais, aquela
per<lia a sua r!l!Ziio de ser.
Entretento o Vigario A,post&Hco ,de Gilbralter, Mons. '5candel']a, oferecia
eo Superior Gera,J dos Padres do ·Espir.tio Santo a dire'C(<ao dnm colegio.
1

EM GIBRALTAR Fechou-se a Casa do Congo. Para Gibraltar seguiram
com o P. Eigenmann, em 27 ·de Juliho .de 1870, os escolaticcs· Alexa,n dre
Rul'he, Pol•i,ca,rpo dos Santos, Jose MaTia Antunes e os Mpirantes a Irmios
auxrliBJres Mendes, Pereira e Si-lva. Os ma•is pe:quenM lforaan e:ntregues
families. 0 Vigario Geral, os profrssores do Seminario Palriarcal e todas
as pessoas de bf"m Jamentaram sinceramen.te esta r~iraida de ·Portugal e nao
deixaraim partir o P. Eigenmann !'.em !he arrnncarem a •promessa de voltar
logo que a politics se mostrasse memos hostH aos interesses ca16licos e mais
farvoravel as Missoes, 0 P. Eigenmann lan,.a \·a ao papel este voto: «Digne-s·e
e Providencia reconduzir-nos em breve II es,te Pais!».
Foi curta. a ,d emora do ·pessoa'l espiritano no Colegio de S . Bernardo.
Os ailunos, fil-hos da aristo-cracia e do alto .comercio espanhal, eram em
numero restrito; VOCBJ(<0!'s missionarias niio a·parecia,m.. Passados menos de
dois, anos, conoluia-se que aquela experiencia, ali as 1portac da Espa·n ha e
da Africa, nao darva resul'ta·do. Em 19 de
de 1872 a Casa Mae decidiu o a.bandono de Gibraltar. No dia 24 o prssoal e&piritarno saii daquele
cidade a -ca·mi:nho ,de Portugal
Ao -p asso que os escolasticos maio.roo Policanpo dos Santos e C. J. Rooney, irlandes, o escolastico menor J. M, An-tune,s e os postufantes Si)va e
Pereira seguiaim ·com o P. StaH •para Fre.n~a, o P. Eigenrna·nn ficava por ca
a tentar de novo a implanta~ao e,in Portuga1l.
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EM BRAGA Uma primeira tentativa em Santarem foi infrutuos.a. A Providencia destinava Braga para berr,;o .definitivo da Congregai;ao do Espi•
rito San'to em Porwgal.
O P, Eigenmann d eslocou-se ao Nortei -do Pais e assentou arraiais em
Braga, onde o Arcebis·p o D. Jose Jon,qu-im ,de Azl"Vedoi e Moura o a•colheu e
animou. A Roma portuguesa regur-gitava· ·de estudantes do Liceu e do Semimhi·o. A.figurava-se terreno :propfoio •para, o recrutamento de VOCBJ<,;oes missioo1a.rias. A 8 de Outufiro de 1872 o P. Eigenmann instafava-se numa casa
a.lu-gada- na Rua do Ca!'Vailhal juntamente ceim o P. Po,licarpo- dos Santos, a
primeira voca·i;ao .da Casa -do Congo, acaba-do de ordenar em Frani;a, e os
Irmaos Geraldo, Alvares e Paulo Maria. No dia 11 de Nov,embro inaugurava.m-se as aulas do Co,ligio do Espirito Santo,, que principiava, mc,des1amente
para. a'tingir ao depois a·lto espilendor. Varios saicer.dotes sie,culaire9 a judava.m
no ensino.
Foram animadores os resu-ltados nos exame51 pfob-Ji.cos no -fan ,do primeiro ano ilectivo. Os a lunos. a.fluiam. Nas ferial5 ,de 1873 mudaram para
edi'ficio ma-is es.pair,;oso, na Quinta das Hor,ta:s, Os aluno11 foraim suhindo de
40 para 90 e os pedidos de a-dmiss-ao continuavam a cho,ver, No come<;o do
a,no lecti,vo de 1875-76, os alunos era.m 155 e no de 1877-78, eram ja 224.
Em 5 de Fevereiro de 1875, o P. Eigenmann comp.-ou uma- ,proprie.dade sita
ao cimo da Rua de S. Vicente, no ponto mais a-Ito e desafoga.do da cidade,
ccrm -boa quinta·, agua abundan,te e esplendida. pedre.irn.. Em 14 ,de Maio, de
1877 aibriam-se os caiboucos do- ,grandioso edificio .. •Em Outulbro de 1878 insta-lavam-se nele os a·lunos do cnrso -licea'l, enquanto os <la in&trur,;ao ,primaria co-ntinuaivam nas Horta&, a esipera da, conclusao das olbrais.
0 rncrutamento de vc,car,;oes miss.ionaria-s, que. BJcima de tu-do se tin·ha
em vista, ia-s.e fazendo mais lentamente, Em 1878 eram a-penas dez: seis
aspirantes ao sa~e.rdocio e quaitro a hmaos auxiHare&. -Em 1885, aqueles
subiam a duzia; estes eram memos.
Em 1886 a Congregar,;ao assumia a direci;ao do Col'egio de Sa,ma, Maria,
em Gaia, o qua,l no ano seguinte come,r,;ou ai funcionar- no co,rar,;iio1 do Porto,
no Largo do Co,rone,I Pa,checo, onde o ,ha,via ·d e encontraT e- dispersar a, revolui;ao ,de 1910. Foi seu •primeiro -directc,r o P. Hos-sen-lop.
Em Braga, a,diantavam as abras e cresciam os pensionistas, Um-a parte do
ediffcio era reservada aos escolasticos menores, que ja eram 25 em 1887,
dirigidos pe-lo P. Vitor Wendling; os aspirantes a Irmaos, dirigidos pelo
P. Rooney, eram 20, e ja doze al-i formados tinham partido para as Missoes
de Angola.
Em 1887 a Condessa de Cama•rido, .por i-nspiragao de Mems, Quesada,
olferece-u a Congregagiio as suas va-sta-s -proprieda.des de Sintra. Ali se inauguro,u, a: 10 de Deze.mibro-, a: Escola Agrico:la Co:lonia>l, sob a •presidencia ,de
Mons. Vanutelili, Nuncio A:postolico.
Adquirida assim casa especiail ·de form-a-r,;iio para os Irm,aos auxiliares,
fa:lta,va encontrar uma •para os seminarista,s, Conseguiu-se em Ou;tuhro de
1
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1894, no conovento de Ere-mi1as de Santo Aigostinho na Formi-ga, a dois passos .d e Ermesin-de e a duas leguas do, Porto.
Em 1891 .fundara••se em Pontru Delgada o Colegio denominado Ins-tituto
Fisher, que subsistiu a.te 1907- Em 1892, a Procuradoria du Missoes em
Lisboa. Em Fevereiro .de 1896 iniciava-se em Sintra:, na «Quinta de Baixo,,
da Condessa de Camarido, o Novicia-do ;dos cl'eri-gos.
A •P rovincia Portuguesa ,da Congrega~iio do Espirito Santo es,ta,va, ;pois,
definitrvaimente forn,ada,, ·gra~as a Deus e as superiores qua1ida-des do grande
Padre ·Eigemma.nn.
Este foi chamado a, Fra:n~a, em Ju.tho de 1896, para- exercer as fun~oes
de ·Conselhei·ro GeraJl, ficando a governar a Provincia o P. Alexandre Rulhe,
santo, ibondoso, mas de espirito timi,d o. Deu-se um declinio; o Novicia,do de
Sintra• fechou; a escola apostolica da Formiga decaiu; os Colegios de Braga
e do Porto, esses prosperavam e -ta.mbem a Escola Agricola Colonial de
Sintra. Em 1896 contavam-se 15 lrrniios emprega-dos na dire-c~iio dos diferentes servi~os e ofi-cinas, e eram 60 os aprendizes missionaries- das diversas
sec~oes. De Maio -de 1894 a Maio de 1895 tinham partido para o, Congo dez
missiona.rios auxiliares.
Em 1901 volta o P. Ei,g enmann a roossumir o governo da Prorvincia.
Tudo ref1ioresce. A Formiga enche-se de rapazes: .dentro em pouco a· Provincia estara aipta a foTnecer muitos sacerdotes miS5ionarios ,para as Missoes
de Angola•.
Em 1904 foi nomea·do Provinciail o P. Jose Maria Antunes, que vinha
da Hui-la aureola·do -de pre8tigio, Em 1906 restama·va o Novicia.do em Sintra
e dois a-nos depois inau·gurava,, em Ca-rnide, o curso teologi-co,. Na Formiga
faziam-se dbras que permi-tiam aibrigar 150 estu-dantes de pre,paraitorios.
RUINA E IUSSURREl~O E foi nesta euforia de flo,r escencia e de esperan~a
que rebentou a revolu~ao de Outll'bro de 1910. 0 novo reiirne {e.chou as
casas e confiscou os bens da Cong rega~ao. Mas nem tudo se perdeu. Mante•
ve-se a Procuradoria dAs Missoes em Lisboa, onde o P. Jose Maria Antunes,
homem de ,todas as esiperMJQas e :Juta,cl.or estrenuo, desenvol-veu actividade
meri-toria •p ara a sa-Jva-~lio dos .colegios missionariO'S.
AI.guns aspirantes mais crescidos e adiantados nos e!'itudos foram continua-los em CheiviJ:ly; outros, mais •pe-.quenos, refogia<ram-se em Sa-int Pe,
no SU'l da Fran~a.. Mas a a:dimaita~iio era, differ! •pant or-ganismos tenros de
meridiona,is na. iase do crescimento.
Em Outu1hro de 1913 o J, Joiio Cardona insta'1ava-se e,m Za,mora com
um mldeozinho de estudantes missionarios •d as noSS&s a1ldeias, a espera que
se lhes &brissem as •por.tais da Part:ria:. '.Eram doze quando o decreto n. 0 6.322,
de 24 de Dezembro de 1919, do coma.ndante Rodri,gues Ga.spll'r, Ministro das
Cal6ni-as, autorizou o recrutamento e educa~ao de missionaries na Metropole.
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0 rev. Dr. Mo-ises Allves ,de Pinho, actuail Arcebispo de Luanda,, nomeaao
Provincial nesse amo de 1919, ia ser o glorioso restaura:dor, como o P. Jose
Eigenmarnn fora o fonda.do;r, da Provincia Portuguesa., E ·como ele, na
cidade de Brwgir come~ou, ca:Jorosamente recebido e pa•ternalmente apoia,do
pelo saudoso Arcehis,po D. Manuel Vieira ,de Matos.
,Em 1919 insta;lava uns 15 pequenos na qui,nta do Charqueira, a Rua de
Bento Migue'l; em 1920 entravam 35 •para o editicio -do emi·go Colegio de
S. Tom.as de Arquino, reservando-se o Charqueiira ,para a E&:oi]a· Profissiona•l
e Agriwla e forma,c;ao de Irmiios auxiliares; os de Zamora -passaivam pa-ra
Brasa.
Pouco depoi!I com~vam
grandes construi,oes: mn 1922 inaugura•
va-se em Viana do Castelo o Esco,18:Jtrca<lo, Maior, ·para o curso .de 'frlos-ofia
e de teologia; em 1927._ em Godim (Regua), o Escolas.ticado, Menor, para o
primeiro a,no de ,prepara-torios; em 1929, o Charqueira e S, Tomas -de Aquino
troca.va,m-se por uma boo ,quints, e ,gra,nde1, edificios, adrede cons.truidos, em
Fra:iao, ()lnde se in9ta'laram a Ohra- dos Innaos e o Escolastiea,do Menor.
No Provinci-alato do reN. Dr. Clmnente .Pereira da Si-Iva (1932-1943),
inaugurou-se e.m 1934 ,ta.mhem em Fraiao, o Novicia.do dos ()Jfaigos, que
em 1942 transitou para a Si·lrva (Baircdos).
No Provincia:lato -do Padre J06e Pereira de Oliveira (1943-1949) adquiriu-se, em 1948, a Quinta da Torre d'Aguilha, rnagnlficamenle situada no
a1lto ·de Carcaivelos, -para novas insta.Ja<;oes ,do E&colasticado rneior, No dia
8 de Detzerrubro de 1950, sendo ja Provincial o Dr. Agostinho Joa,quim Lopes
de Moura, fondador -d a Liga Intensi'ficadora da Aci,ao Misisonaria, e desde
1953 Bis.po de Porta·legre e Castelo Branco, sob a egide da exce]sa, Pa,droeira
da N~ao, na 1presenc;a do Ministro do Ultramar, comandalflte Sarmento
Rodrigues, .do Dr. Veiga Macedo, su1bsecretario -de Esta.do da Educai,iio
Nacional, e .de numerosos amigos -de itodas as ca.tegori111& sociais, o Em.mo Car•
deal Patriarca de Lis·boa. D. Manuel Gon1,alves Cerejeira, henzeu a -prirneira
pedra. E em Outu!bro de 1952, a,no centenado da morte do Venerfuvel Francisco Ma,ria: Paulo Liherma-nn, ali se ,pode instalBJr, nas melhores condi~es,
o curso teo1ogico, a que mais t!!rde se juntou o de fiilosofia,..
Tudo i9to foi possivel •grac;as a cc,mpreenslio e generosidade d.e benfeitores numerosos que -eontri·buiram uns com valiosos donativos, outros corn o
oholo da viu,va por Cristo aibengoado, Entre os benfe~tores ·e de justi1,a asi;i•
nala·r,em primeiro lugar, o Governo da Na,~iio, ao qua-I, pela sua •prestimosa
ajuda e colabora1,ao, rnormente nos ul'timos _quarenta anos, a partir do
grande Ministro Joiio Belo, ca:be ,parte grande na cria•c;ao e desenvolvimento
das casas de formagao m-issionaria na Metropole e da rede nussiooaria nas
Provincias Ul-tramarinas.
A Pwvinciai Portugnesa <la Congregagiio ,do ~pirito Santo tern a, fu.n•
cionar, actualmente, 5 seminaries, 3 residencias, I escola pro-fissional e
agricola ,pan .forma-gao de irrnaos auxilia•res, corn 240 ,pad.res ( dos quais
14 em Caho Verde e 124 em Angola), 87 escolasticos maiores. 115 irmfos
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auxiliares ( dos qua is 40 em Angola), 39 novi~os clerigos ( dos qua is 6 em
Espanha), 6 novi<;os-Irmiia& e 444 aspirantes.
·Esta projectada a inaugura(,.iio duma, ca.sa, nos arredores <le Leiria, -para
m!llis tntenso recrutamento e ma•is a-de,qua-da fo:rm.!l'siio <le inniios anxiUares.
Em Outubro de 1951 a Provincia lan<;ou em Espa:nha 8.5 1ba{;es duma
nova Provircia, A,Jj tern OS missionarios do Espirito Santo, u-ma residencia
em Mad-rie.; outra em Ba-rcd·one; e um no.viciado em Tor.toreoo (Gailiza),
esperando-se para breve a- aibertura <le nova residencia em Bareefona, •parra
acO'liher voca~oes tardia-s que ·c001,pletarao OS estudos no Colegio Universitario .dos Jesuitas.
Estes os factos m&is importan.tes a recor<lar no glori.oso centenario <lo
inicio da rnissiona~iio espiritamt em Ang6la. Que as comemor~oes jll'hi,losas sejam ,ponto de partida para o pleno desenvolvimento da Provincia Por•
tuguesa da Congregai;ao do Espirito Santo, gara.nti·a segura duma Angu1le
e -dum Caho Verde mais cristiios e, se p055wel, mais ·portugueses.
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Composto e impresso na Neogravura, Lda. - Lisboa
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ENDERECOS:
Bede- Rua de Santo Amaro, 49 (a Estrela)-Lisboe.-2
:::.:... Prouincialato - Proouradoria i1as Mws/ies - L.1.A.M.
Telefones: 66 14 24 e 66 91 03
COIMl3RA: residiinoia universitaria Tra.vessti do Espirito
Santo, 10-Coimbre.-Telefone: 22278
FRAUO. Bra,!;a: semindrio-menor. (2. 0 e 3. 0 ciclos) Escola
Profissional dos Irme.os auxiliares - Seminario. de.s
Missoes do Espirito Santo - Fraie.o • Braga - Telefone: 2 25 56 - Braga
GODIM. R~gua.: seminario-menor (1. ciclo) Seminario das
Missoes dD Espirito Santo Godim - Regua (Douro) Telefone: 177 - Regua
PORTO: residencia - Rua Nova do Regado, 250 Porto Telefone: 4 03 10
SILVA- Baroelos: noviciado dos clerigos. Seminario das Miss/ies
do Espirito Santo-Silva-Mmho Il-Telefone: 8 8121
-Barcelos
TORRE D' AGUILHA: seminario--maior de Teologia e Fuosofia
- Instituto Miasionario do Espirito Santo - Torre
d' Aguilha- Carcavelos - Telefone: 247 0166 - Carcavelos
VIANA no CASTELO: =inario-mrmor (1. 0 ciclo) - Seminario
das Missoes do Espirito Santo - Viana do Castelo Telefone: 2 2211
LIS'BOA:

0

ESPANHA

residiincia - Calle de Munta.ner, 102-1. -2.• Barcelona 11- Espanha - Telefone: 253 43 81
MADRID: rosidencia-Olivoa, 12 (Metropolitano) -Madrid-3
Eapanha-Telefone: 253 3616
SAN CUGAT DEL VALLES-Baroeilona: seminwio-maior de Teologia e FiZosofia - Calle de Ca.novas, n. 38 - San
Cugat - Barcelona-E.spanha
TORTOREOS: NO'Viciado de clerigos e lrmiios auxiliares - Oolegio de Misiones-Tortoreos - Las Nieves (Pantevedra)
-Espanha.
BARCELONA:
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