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LETTRE DE L’EVEQ U E D ’A N G O L A E T CONGO
A U N O N C E APOSTOLIQUE A LISBONNE
(10-VIII-1887)

SO M M AIR E

Visite episcopate a la Mission de Hutla et ses activites
apostoliques. — L e probleme de l’instruction et du
bapteme des adultes et des enfants indigenes. — Demande des directives sur le meme probleme.

E x .mo e Rev.mo Sr.
Voltando da visita ao planalto da Chela tive o prazer de
encontrar em Mo^amedes a carta de V . E x .a Rev.ma de 19
de M aio, que cordialmente agrade^o. Estou desde Abril fora
de Luanda. Percorri todas as povoafoes da Catumbela e do
Dombe Grande, no sertao de Benguela, onde nunca fora um
bispo e vindo dali com uma biliosa para Mo^amedes, parti
pouco depois restabdecido para o interior, onde visitei todas
as povoa^oes cristas de M uninho, Capagombe e Bilala e todas
as colonias que ali temos na Humpata, Hufla, M ucha, Chibia
e Lubango, compostas de madeirenses e espalhadas pelo mato,
distantes umas das outras, atem da serra da Chela, que tive de
subir a pe ate uma altitude de 19 0 0 metros, que tal e a da
montamha naque'le sftio. £ la que se acha tambem a missao da
Huila e o rneu seminario entregue ao bom padre Antunes e
a outros da C o n g re g a te do Espfrito Santo, que todos se sujeitaram a miriha jurisdi^ao, e a quern vou passar provisao de
missionarios do bispado, que lhes ficara dando congrua. Estive
com eles alguns dias e crismei duzentas crian<~as. Custa a ehegar
aquelas regioes, porque de M opm edes ate a grande montanha
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e necessario atravessar durante alguns dias desertos sem agua
e sob um sol abrasador, mas e grande depois a consolagao ao
ver como no meio do mato algum fruto vai produzindo a
semente do Evangel'ho.
La cbegaram com muito custo tres Irmas do Institute de
Carnide (*), que encontrei rodeadas ja de pretinhas. Tin-ham
gasto 1 1 dias pelo mato e o padre M ontel (2) , da missao da
Cimbebasia, que V . E x .a Rev.ma conheceu, tanto sofreu no caminho que, sem poder sequer ohegar aos Amboelas, ficou na
Procuratura da M ucha, onde caiu na cama, de que nunca mais
se levantou. Coitado, morreu pouco depois da rninha partida
para o Lubango, no mesmo dia em que tinha fa'lecido urn
irmao da sua missao. E assim a obra da Cimbebasia (Prefeitura
apostolica), onde tanto trabalhou o padre Duparquet e que
tern feito tantas vrtimas das febres e dos sdlvagens, ficou reduzida a um padre e um irmao na Procuratura da M ucha e
a dois padres e tres irmaos nos Amboetfas, com 50 cnan^as
nesta localidade e 1 5 na Procuratura.
A missao da minha diocese (3) conta cinco padres, nove
irmaos e tres irmas de S. Jose, educadoras, que tern a seu cargo
o Seminario diocesano com quinze seminaristas, um colegio
para a vida secular com 10 alunos, um institute educador de
crian^as pobres indigenas com sessenta educandos e outro do
sexo feminino entregue as Irmas de S. Jose, com 29 raparigas.
Tern maquinas, mornhos a vapor, serras a vapor circulares
e verticais, peneiros, mom’hos, debulhadores, alimpadores e
esmagadores, alambiques, charruas, carros vagons, etc., 9 mestres, 20 aprendizes, 1 4 maquinas e engenhos.

(1 )
(2)
ce) est
(3)

Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.
Le Pere M arien M ontel, originaire de Saulnaut (Cellule-Frandecede a la mission de Huila le 16 Juillet 1887.
La Mission de Huila.
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A s colonias do planalto, compostas de cristaos madeirenses, so precisam de sacerdotes para que se nao perca nelas o
esptrito religioso que trouxeram do seu pats e para que as
crian^as se nao tornem gentias e eu ja mandei para o Lubango
urn paroco. N ao e sobre estas que eu desejo consultar hoje
a V . E x .a Rev.ma.
Grave, porem, e a minha hesita^ao acerca de outras cristandades — os indigenas. F quase impossivel fazer com que
os adultos desta costa aprendam a doutrina e fiquem fazendo
uma ideia clara da Fe. O missionario, alem disso, percorrendo
as aldeias nao pode demorar-se nelas muito tempo, como o nao
podem fazer os gentios que vao a localidade onde vive o mis
sionario. Ou se hao-de pois baptizar os adu'l'tos sem a instru^ao
necessaria, contra o que determina a Igreja, ou se nao baptiza
ninguem. O mesmo acontece com as crian^as, a respeito das
quais nenhuma garantia !ha de que no future venham a instruir-se na Fe, continuando a viver com as famtlias que a
ignorant e no meio do paganismo. N ao baptizando uns e outros
ha o perigo de se filiarem no protestantismo, que por aqui se
vai introduzindo e de se afastarem para sempre.
E para isto que eu pefo respertosamente a aten^ao de
V . E x .a Rev.ma.
Lembrava-me separar as cerimonias do catecumenato das
do baptismo propriamente dito, como estiveram separadas, se
bem me recordo, ate ao seculo 8.°. Pelas promeiras atraiam-se os gentios, que ficavam de certo mode ligados a Igreja e
nao recorriam aos protestantes, vendo-se rejeitados por nos
e mais tarde, se fosse posfvel instrmdos, baptizavam-se, alias
reservava-se o baptismo para os casos de morte, como antigamente se fazia.
Rogo a V . E x .a Rev.ma que se digne dizer-me o que l'he
parece, porque eu nem desejo ir de encontro ao que a Igreja
determina, nem tambem afastar os gentios com recusas que os
levem ao protestantismo.
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Depois da primeira Comunhao das crian^as e Crisma em
Mofamedes, >no dia 1 5 volto a Luanda, em caminho para o
Congo, onde nao vai o bispo de A ngola ha mais de dois seculos.
O Rei espera-me para o casar e eu desejo conhecer aquele
reino, sede primitiva do meu bispado (4).
N ao terminarei sem dizer a V . E x .a Rev.ma que os bispos
portugueses do Ultramar resolveram mandar ao Santo Padre
uma carta semelhante a que lhe escreveram os do Continence.
Recebia-a ja assinada polo Sr. Arcebispo de Goa e pelo Sr. Bispo
de M acau. Agora vai tambem assinado por mim para o Sr. Bis
po de Cabo Verde e ele a mandara aos outros.
Se tiver de voltar a India para ser assinada pelos novos bis
pos, so muito tarde chegara ao trono pontificio. / /
Creia V . E x .a Rev.ma no respeito e na dedica^ao de quern
tern a honra de ser de V . E x .a Rev.ma
Criado obediente e agradecido.
Mo^amedes, 10 de Agosto de 1 8 8 1 .
E x .mo e Rev.mo Sr. N uncio Apostolico.
A ntonio, Bis-po

de A ngola e Congo.

A A L — Correspondencia Expedida, 18 8 7 , fls. 10 6 - 10 8 .

(4)
A cette date et jusqu’en 1940, le siege canonique du diocese
etait toujours a Sao Salvador du Congo.
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