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L E G ISL A T IO N C A N O N IQ U E SU R LE M A R IA G E
(26-IX -1932)

SOM M AIRE — Interpretation du Droit Canon au sujet des <s.bainsv>
pour le manage des indigenes dans les missions.

DIOCESE DE ANGOLA E CONGO
PORTARIA N.° 74

Tendo algumas missoes diocesanas exposto as complica90es resultantes da obriga^ao da publica^ao dos banhos na
sede das missoes, para os cristaos que vivem nos lugares afastados da missao, em razao das distancias, da raridade e carestia
dos meios de comunica^ao, realizando assim, por vezes, as mis
soes uma obra incompleta, com detrimento para muitas almas,
quando e certo que um dos elementos mais importantes de
regenera^ao dos povos africanos e a famrlia cristamente constituida, que e for^oso faci'litar, como foi sempre desejo e pratica
da Igreja, para que os fieis vivam segundo os preoeitos da moral
evangelica;
Sendo certo que, para a vastidao das areas de jurisdi^ao
atriburdas as missoes, como regra geral, sao sempre poucos os
missionaries, sempre cheios de servi^os, nao podendo, por essa
e outras razoes conhecidas, visitar as cristandades, agrupadas
em volta dos centros de apostolado, com a regularidade que
seria para desejar, sucedendo tambem que muitos cristaos nao
podem ir a sede das missoes sem um grande incomodo e despesa e que muitos nunca mesmo vao, o que dificulta as unioes
matrimoniais;
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Atendendo a que as visitas dos missionaries a essas cristandades nao podem ser frequentes e duram for^osamente
poucos dias, tudo indicando que esses dias devem ser aproveitados para a publica^ao dos barihos perante a sooiedade crista
que me'lhor conhece os nubentes, fazendo-se nesses dias de
visita, que afinal os indfgenas consideram festivos, principalmente peios actos religiosos que neles se praticam;
Convindo, pelas circunstancias expostas, abreviar o espa^o
das publica^oes nas terras dependentes das missoes, facilitar
os casamentos e concorrer assim para a dignidade e moralidade
da familia;
Tendo submetido a Santa Se as duvidas que se me ofereceram sobre a interpretafao do canone 1024 do C. I. C., para
a sua aplica^ao nas terras dependentes das missoes diocesanas
rdativamente as publica^oes dos banhos; e de harmoma com
a resposta da S. Congrega^ao da Propaganda as duvidas propostas, hei por bem declarar o seguinte:
1.
° — Podem considerar-se como Ig r e ja , no sentido do
Direito Canonico, as cape'las ou casas que servem de capela
nas escolas dos nossos catequistas, e por conseguinte nelas se
podem fazer as publica^oes matrimoniais dos respectivos cristaos.
2.
° — Estas publica^oes podem fazer-se em tres reunioes
consecutivas da cristandade (muito embora nao sejam Domin
gos ou dias festivos), durante a Missa ou outro oficio publico,
e pode efectuar-se logo o casamento, findos esses tres dias, sem
dependencia, nestes casos, do canone 1030, § l.°, parte final,
desde que nao haja qualquer impedimerito canonico entre os
contraerites.
3.
° — Para casos de urgencia ou forfa maior, que se considerem como causa legitima da dispensa, podem os reverendos
vigarios gerais, arciprestes ou superiores principais das missoes,
dispensar, em viagem de evangelizafao, ou subdelegar, de
quando em quando, na'lgum missionario que mandem em
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evangelizafao, para, durante essa viagem, dispensar dos proclamas, desde que se assegure do estado livre, ficando a prudencia do missionario julgar da causa que justifique a dispensa,
e fazendo-se men^ao desta nos respectivos assentos.
Secretaria do Governo do Bispado, em Luanda, 26 de Setembro de 1932.
O Vigario Capitular do Bispado,
C o n e g o M a n u e l A lv e s d a C u n h a

AiMH —

598

C o rre sp o n d e n c ia E c le sia stic a ,

1913-1933.

