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DECRETO DA PROPAGANDA FIDE
CONFIANDO AO INSTITUTO A MISSAO DO CONGO
(9-IX-1865)

Ao expirar do seculo decimo quinto a luz do Evangelho
brilhou para os povos que habitam no reino do Congo, em
Africa. Com efeito o prbprio Rei havendo entrado no seio da
Igreja Catblica suplicou a Santa Se a instituifao do Episcopado nos seus estados (x). N a cidade de S. Salvador, capital do
reino, foi instalada a Sede Episcopal. Mas como quer que
esta cidade estivesse longe do mar, ou que as relates com
os Europeus fossem difi'ceis, os Bispos pensaram que deviam
transferor a sua residencia para a cidade de S. Paulo de Luanda,
que os Portugueses, depois de vencerem e submeterem os
povos de Angola, tin'ham edificado a beira-mar.
A religiao propagou-se duma maneira maravilhosa naquelas regioes, com o auxflio divino, de tal sorte que vieram a
faltar os operarios para cukivar a vinha do Senhor.
Neste itempo os Bispos empregaram os seus esfor^os principalmente na instru^ao dos povos das regioes submetidas
ao Governo portugues e os povos que habitavam o dito reino
do Congo pediram a Santa Se que Ihes desse pastores. No
ano de 1640 Urbano VIII, obtemperando aos votos destes
povos, determinou mandar-lhes de Italia missionarios que,
debaixo da dependencia imediata da Sagrada Congrega^ao
da Propaganda, evangelizassem estas genres: por isso la foi
fundada uma nova missao com o nome de Prefeitura aposO La supplique a ete faite, non par le Roi du Congo, mas par
D. Filipe I, Roi du Portugal.
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tolica e confiada a Ordem dos menores Capuchinhos de
S. Francisco.
Entre os religiosos da mesma Ordem que para la foram
mandados, um foi eleito e provido no ti'tulo e direitos de Prefeito Apostblico.
Gramas aos esforgos destes missionarios, ajudados da
gra^a divina, a Missao desenvolveu-se para todos os lados
e ate se propagou pelas regioes submetidas a jurisdi^ao do Bispo
de Angola. Para evitar os atritos que podiam surgir entre o
Bispo e os missionarios, com detrimento do bem e da prosperidade da Missao, e bem assim para conservar entre eles a uniao
e boa harmonia, a Sagrada Congregafao publicou uma Instru^ao com data de 14 de Janeiro de 1726, determinando as
relajoes entre cada uma das jurisdi^oes.
Entretanto esta Missao que tinba dado frutos tao maravilhosos desde o seu principio, decaiu muito com o decorrer
do tempo, ja porque nao fosse permitido aos missionarios, principalmente italianos, viajar no^ navios portugueses, ja por
causa da a'bolifao das ordens religiosas em Portugal, ou ainda
outros motivos gravissimos, de forma que em 18 35 estas
missoes estavam completamente abandonadas; portanto os
fieis que habitavam nestas regioes achando-se privados de todos
os auxilios da Religiao, o Rei do Congo escreveu em 18 53
ao Governo portugues de Angola, pedindo-lhe que mandasse
um padre catolico baptizar os seus fil'hos e os filhos do seu
povo, nascidos depois da saida dos missionarios, pedido que foi
logo atendido.
O Governo portugues e a Santa Se pensaram entao no
restabelecimento desta Missao, o que dificilmente se podia
rea'lizar por causa da falta de missionarios. Foi em vao que
a Sagrada Congrega^ao da Propaganda, para obedecer ao
Sumo Pontifice, convidou, entre outras, varias ordens religio
sas e congregates de padres seculares. Nao encontrou obreiros
evangelicos.
rpo

Enfim, ultimamente, foi oferecida esta missao, ao Supe
rior Geral da Congregafao, conhecida pelo nome do Espirito
Santo e do Imaculado Carabao de Maria, a qual ja tinha as
Missoes circunvizinhas das Duas Guines.
Respondendo a esta oferta o mesmo Superior Geral da
Congregafao do Espiritto Santo e do Imaculado Corafao de
Maria, pediu esta Missao a Santa Se num relatorio datado de
1 7 de Marfo deste ano. A Sagrada Congregafao da Propaganda
opinou que se devia aceitar este inesperado pedido, mas antes
de dar uma decisao inteirou disto o Superior Geral dos Capucninhos de S. Francisco e perguntou-Ihe formalmente se queria
e podia mandar religiosos para esta Missao, outrora confiada
a sua Ordem, como fica dito acima e cuidar novamente della.
Depois de muito pensar e de consultar o Procurador das
Missoes, o Superior Geral respondeu a 3 1 de Julho passado
que, em razao dos tempos atribulados que corriam, a sua
Ordem nao podia atender as necessidades espirituais daqueles
povos, e renunciava aos seus direitos a esta Missao, para que
fosse entregue ao cuidado de outros missionarios.
Em vista do que, a Sagrada Congregafao da Propaganda
decretou, que se devia pedir a Sua Sanddade que aceitasse
esta renuncia da parte do Re/.mo Padre Ministro dos Capuchinhos e que confiasse a Missao do Congo a Congregafao
do Espirito Santo e do Imaculado Corafao de Maria, sob a
dependencia imediata da Santa Se, salvaguardada a jurisdifao
ao Bispo de Angola, segundo o disposto na Instrufao acima
citada, de 14 de Janeiro de 1726.
Este parecer da Sagrada Congregafao da Propaganda foi
por mim, abaixo assinado, Cardeal Prefeito, apresentado a
nosso Senhor o Papa Pio IX, na audiencia de 10 de Agosto
de 1865, e Sua Santidade aprovou inteiramente e mandou

fazer c publicar o presente decreto, revogando tudo o que
aparega em contrario.
Dado em Roma, no Palacio da Sagrada Congrega^ao
da Propaganda, aos 9 de Setembro de 1865.
A l. C . Bamako, Pref.
H . Capalti, Secretario
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