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INSTRUCTION DU MINISTRE D’OUTREMER
A L’EVEQUE D’ANGOLA ET CONGO
(28-VII-1880)

SOMMAIRE

Maniere de combatre l influence ■ politique etrangere
des missions protestantes dans le Congo. — Fondation
d’une mission catholique stable a S. Salvador. — jQua'
lites requises de la part des missionnaires.

Il.mo e Ex.mo Sr.
Tendo este Ministerio satisfeito as requisites de V. Ex.a
com rela^ao aos missionanos que deseja empregar no servifo
da Igreja, na circunscrifao da Diocese que foi entregue aos
virtuosos cuidados e zelo evangelico de V. Ex.a, e devendo
V. Ex.a partir para Angola em curto prazo, aproveito a ocasiao
para chamar a aten^ao de V. Ex.a para um assunto importante
e de consequencias senas para a in'fluencia que ha muito exercemos no reino do Congo, que tao portugues se deve considerar
como o resto da provmcia.
Ha mais de um ano subiu o no Zaire, e foi estabelecer-se
no Congo, a missao «Baptista» (*), destinada evidentemente,
segundo informafocs existentes nesta Secretaria de Estado, a
uma catequese de ocupa^ao inglesa e com o propdsito de ali
'
v1) Ea Baptist Missionnary Society. Les missionnaires se sont
etablis a S. Salvador en 1878 sous l’orientation des pasteurs Comber
et Grenfell. Cf. Jose Julio Goufalves, Protestantismo em Africa. Lisboa,
1960, II, p. 27.

se demorar, e talvez permanecer, porque parece ter ja construfdo uma casa de pedra.
O gentio do Congo tem-se mostrado sempre naturalmente
dedicado aos Portugueses; mas pode acontecer que, cubi^oso
e interesseiro como e, se deixe arrastar pelas convemencias de
momento, e assim se lhe esfrie aquela dedica^ao, nascida do
mel'hor tratamento que os povos da Africa em nos tem encontrado e da antiguidade das relates contmuas que connosco
tem entretido.
O perigo, pois, esta eem sermos esquecidos, peios bons e
valiosos presentes com que os estrangeiros fa^am prevalecer a
sua a nossa influencia.
£ de sumo interesse para Portugal, combater essa influencia estrangeira, imediatamente e por todos os modos, e sobretudo por intermedio de missionarios dignos e inteligentes, que
compreendam bem o fim da sua missao, tao religioso como
patriotico, afervorando a dedica^ao do rei e gentio do Congo
por meio de visitas frequentes a varios lugares daquele reino,
e de alguns presentes, que o Governador Geral da provincia
ponha a disposi^ao dos ditos missionarios a requisi^ao de V . Ex.a.
Assim, pois, penso que V. Ex.a fara um grande servi^o
a religiao e ao estado, e correspondera perfeitamente a confian^a que ao Governo de Sua Majestade inspirou, quando
resolveu apresentar a V. Ex.a na Diocese de Angola, se conseguir organizar uma missao de dois ou tres padres mais esclarecidos que consigo levar, e em quern V. Ex.a vier a reconhecer
mais abnega^ao das coisas mundanas e mais tendencia para
se sacnficarem ao isolamento dos vestigios da civiliza^ao, e das
comodidades da vida (2) . / /
(2) La direction de la mission a ete donnee a l’abbe Antonio de
Sousa Barroso. C f. Antonio Brasio, D. Antonio Barroso / Missionario / Cientista / Missiologo, Lisboa, M C M L X I. Centro de Estudos
Historicos Ultramarinos.

Nao cteve esta missao ser rapida, como tantas outras que
ali tem sido enviadas por antecessores de V. Ex.a: convem que
se instale no lugar onde reside o rei, ai catequize com os bons
preceitos, melhores exemplos e verdadeira abnega^ao, radicando nos indigenas a simpatia pelo nosso nome; e nao seguindo a pratica usada por outros missionaries, que sem catequeze alguma baptizavam de uma vez centenas de Muxicongos, que assim ficavam tao ignorantes da nossa religiao como
ate ai, e continuavam nas mais supersti^oes e fetechismo, sem
proveito para as suas almas, com pouco credito para tais missio
narios, e sem gloria alguma para a na^ao.
£ desne'cessario insistir mais na urgencia da realiza^ao do
alvitre que acabo de indicar a V. Ex.a; a sua provada solicitude
pelas coisas da religiao, o empenho que tem manifestado por
que a sua administra^ao seja verdadeiramente proficua aos povos corifiados a sua ilustrada vigilancia pastoral, bastam, de
certo, para determinar V. Ex.a a cuidar de tao importante assunto logo que entre no exercicio do governo da sua Diocese.
Deus guarde a V. Ex.a
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar,
em 28 de Julho de 1880. //
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