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L E T T R E D U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S
A L ’E V E Q U E D ’A N G O L A E T CO N G O
(10-V II-1892)

SOMMAERE —

Situation du Seminaire diocesain. — Difficultes du
recrutement. — Nombre des eleves. — Progres cons
tates. — Besoins -plus urgents.

E x .mo e Rev.mo Sr.
Acuso recep^ao do oficio de V . E x .a Rev.ma datado de 4 de
M aio do corrente ano, sob o n.° 3 4 , ao qual me cabe a honra
de responder.
l .° Estado do Seminario Diocesano da Hmla
Apresentam-se-nos nesta obra, as mesmas dificuldades que
no reino se opoem ao recrutamento das voca^oes eclesiasticas,
com muito menos meios, porern, de lbes apbtarmos o competente remedio.
Somos obrigados a recrutarmos os Seminaristas ou entre
os filhos dos colonos madeirenses ou entre os indigenas.
D e entre os primeiros mui raros sao os que apresentam
serias garantias de vocafao eclesiastica e isto por causa do pouco
espirito de Fe e de vida crista que reina entre os colonos; o que
leva a aconselharem aos filhos, as mais das vezes, a que entrem
no Seminario com o mero intuito de aprenderem instru$ao
elementar e retirarem-se logo que se julguem bastante instruidos
para se empregarem no comercio. Sobre crian^as desta condi^ao
pouca ou nenhuma lnfluencia se pode ter: vacilam perante
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a menor dificuldade que se lhes oferece e retiram-se do Seminario.
Por isso, de uns trinta filhos de colonos que nestes ultimos
anos se tem apresentado, apenas tres se conservam ainda no
eStabelecimento!
O recrutamento das voca^oes entre os indigenas, E x .mo Sr.,
nao oferece menos obstaculos. Estes ou sao de cor ou pretos.
Os de cor, salvas raras excep^oes, sao filhos naturais ou
ilegitimos, acostumados muitas vezes a verem desde a infancia
a devassidao na propria casa paterna; com esta educa^ao primeira, e quase impossivel obter deles o espirito de abnega^ao
e as virtudes sacerdotais indispensaveis ao Missionario. Facilmente se fariam Sacerdotes se a Igreja nao exigisse deles uma
virtude acima da do comum dos fieis; por isso ao chegar a idade
das paixoes, abandonam quase sempre o Seminario e preferem
aprender urn offcio ou buscar um emprego.
Enquanto aos pretos, rarissimas vezes recebem desde crian£as a instrujao e educa^ao religiosa suficiente para neles se despertarem desejbs sinceros e eficazes de se consagrarem, pe'lo
estado edlesiastico, ao servifo da Igreja.
Estou intimamente convencido que das Missoes hao-de,
com o tempo, formar-se crian^as aproveitaveis para o estado
eclesiastico. M as a experiencia de largos anos tem ja superabundantemente provado que so no fim de muito tempo e que
se obtem este resultado tao desej'ado.
A gra^a da voca^ao eclesiastica, E x .mo e Rev.mo Sr., e, como
V . E x .a muito bem sabe, geralmente a ben^ao de uma educa^ao crista, dada por pais ou por mestres animados do verdadeiro
espirito do Cristianismo: ora nao e esta a educa^ao que dao
os pais gentios as pobres crian^as que uma Missao resgata,
geralmente, na idade de 1 2 a 15 anos, e que nao presenciaram
ate entao senao os costumes perversos e imorais dos pagaos.
O estado de abandono espiritual e de ignorancia da religiao
em que vivem os pretos civilizados, ordenados, no meio de seus
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conterraneos, entregues a todos os vicios, longe muitas vezes e
durante largos anos de colegas com quem possam trocar suas
ideias e de quem possam receber palavras e exemplos que os
consolem e confortem; pensam na esterilidade de seus esforfos
para trabalharem eficazmente na sua santificafao e na salva^ao
das almas que lhes serao confiadas; desanimam-se e acabam
por se retirarem duma carreira em que so se lhes antolham dificuldades imensas e consola^oes bem poucas ou nenhumas.
Tendo que lutar com todos estes obstaculos, que se opoem
ao progresso da obra do Seminario que nos foi confiada, temo-nos perguritado muitas vezes se nao seria mais proveitoso
para o bem da Diocese e propaga^ao da £e entre os povos gentilicos, empregar na evangeliza^ao destes e na funda^ao de
novas missoes, o pessoal de Sacerdotes e Irmaos coadjutores
que exige a obra do Seminario.
O bem, porem, que podera resultar mais tarde para esta
Diocese da forma^ao de um Clero indigena, que fique toda
a vida ao servi^o da Diocese, o desejo tao repetidas vezes manifestado pe'los E x .mos Antecessores de V . E x .a de levar avante
esta empresa, ainda que tao ardua, as repetidas instancias da
Santa Se para que os Chefes de Missoes procurem por todos
os meios a seu alcance estabelecer Seminarios para a forma^ao
de um Clero indigena, tem-nos dado animo para arrostarmos
com as dificuldades inauditas que se nos oferecem e prosseguirmos na obra come^ada.

2° Num ero de alunos
Sao actualmente 4 0 em vez de 4 5 , numero fixado pelo
E x .mo Antecessor de V . E x .a Rev.ma. A crise pela qual tern
passado todo o Planalto da Huila e que tanto tern encarecido
os generos alimenticios, nao permite ter actualmente um numero
superior de alunos.
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3° Aproveitamento
Dos 4 0 alunos de que consta a obra, trinta e um cursam
Instrufao Pnm ana, seis Instru^ao Secundaria e tres o prime)ro
ano de Tcologia.

4° Alunos aptos para a ordenacao
Os tres que cursam o prrmeiro ano de Teologia sao os que
ju'lgo habi'litados, para no decurso do presente ano, receberem
tonsura e ordens menores.

5.° Necessidades

A necessidade que presentemente mai's se faz sentir e a
falta de local.
Tendo o E x .n,° Antecessor de V . E x .a Rev.ma aumentado
o numero dos alunos, quando obteve do Governo de S. Majestade aumento de subsidio, de vinte alunos que existiam vieram
a ser quarenta e cinco. N ao recebeu, porem, a Missao subsidio
para ampliar o local, tornado insuficiente.
U m edificio espa^oso principiado ha anos esta por concluir,
por nos faltarem nestes dois anos de crise os recursos mdispensaveis. Vemo-nos pois obngados a adiar para tempos mais
propicios este melhoramento, cuja falta muito obsta a boa
ordem e regularidade da obra.

6° Lugares vagos
Como vao ser despedidos deste estabelecimento tres alu
nos, que nao pareCem ter voca^ao alguma, ficam tres lugares
vagos, para os quais pddera V . E x .a Rev.ma maridar alunos se
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assim lhe aprouver. U m dos referidos alunos pertence a provmcia de S. Tom e.
Creio ter exposto a V . E x .a Rev.ma, ainda que mui resumidamente, o estado actual do Seminario; resta-me manifestar
a V . E x .a Rev.ma o imenso desejo que nutro de ver a V . E x .a
Rev.ma visitar esta obra e aben^oa-la.
Deus guarde a V . E x .a Rev.ma
Seminario da Huila, 1 0 de Julho de 1 8 9 2 .
E x .mo e Rev.mo Sr. Bispo de Angola e Congo.
[En hau t] : Serie de 1892 / Seminario Diocesano da Huila / N ° 3.

]ose Maria Antunes
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