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LETTRE DU CHANOINE JOSE M. FERNANDES
AU DEPUTE JOSE DE SEIXAS
(22-V-1867)

SOMMAIRE — Defense des missionnaires Spiritains devant la represen-

tant d'Angola a la Chambre des Deputes.

Ex.mo Am.0 e Sr.
Tenho presente com muita satisfa^ao as agradaveis letras
de V. Ex.a, que por todos os motivos eu as estimo.
O portador desta, e o R.mo Sr. Duparquet, eclesiastico
digno da mais subida considera^ao, pelas suas excelentes virtudes e pela sua bem corihecida instru^ao, e mais dotes que
caracterizam um verdadeiro ministro da nossa Santa Igreja.
Eu o recomerido ao meu Amigo, porque sei a justifa que
assiste na pessoa do meu Amigo, pondo-a em pratica para
com aqueles que se tornam credores dela, e nesse numero esta
o nosso digno Padre: praza aos Ceus, que o governo nos enviasse 100, 50 ou ao menos 20 padres com os sentimentos
do nosso Duparquet, como os que estao no Ambriz, que posso
assegurar-lhe o aumento da religiao, que actualmente esta tao
decaida, devido em grande parte aos maus Padres, as suas
pessimas qualidades, podendo-se-lhes chamar mais falsos profetas, do que levitas do Sen'hor, e nesse numero entro eu como
indigno sacerdote. Com Padres maus nunca se conseguira
o triunfo da Religiao, por falta de verdadeiro espirito eclesias
tico; e, isto e evidente.
O Conego Ramos chegou do Congo gravemente enfermo,
e parece que vai ao Reino tratar da saude, o outro Padre que
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o foi substituir tambem esta a morte, e ja vem em viagem
(se chegar vivo) e la fica o Congo como dantes.
Os dois padres franceses que estao no Ambriz, grande
tem sido o seu scrvifo prestado a Religiao e ao Estado; ate
tem aumentado a Religiao consideravelmente: ja se ve o resultatdo que se tira de missionaries de tao louvavel dedica^ao.
O meu Amigo bem pode desvanecer a calunia que espaIharam (talvez alguns rnipios) visto que o numero deles e
grande, que ousam dizer que a missao dos virtuosos padres e
politica, e uma falta de verdade; a sua missao e mais nobre
e mais excelente, tem por fim a gloria de Deus, o triunfo da
Religiao e a felicidade destes povos e nada mais; ja se deve
compreender a sua necessidade, a utilidade da sua missao, e
as felizes consequencias dela.
Fa^a muito embora o Governo o que lhe aprouver; mas
com padres sem zelo, sem fe, e sem voca^ao, coisa alguma se
conseguira em prol da Religiao. Missionaries da Congrega^ao
do Espirito Santo, oh! so esses sacerdotes tao dedicados, podem
salvar esta Provmcia das trevas, e a farao resplandecer em Re
ligiao e Civiliza^ao.
Convem terminar o incomodo, e como o farei? Desejando
a V. Ex.a a mais vigorosa saude, em comparihia de toda a
Ex.ma Familia, a quern apresento os meus profundos respeitos,
por ser com devida considera^ao e estima.
De V. Ex.a Am.0 Obg.mo
Jose Maria Fernandes

Ex.mo Sr.
Antonio Jose de Seixas, Dignissimo Deputado da Na^ao
rua do Alecrim, n.° 7 1, 2.0 andar.
A M L — Copie du P. Duparquet.
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Lisboa.

