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A C T E D U SACRE D E L ’EGLISE D E H U 1LA
(17-X-1933)

SOMMAERE — L ’Eveque d’Angola et Congo sacre solennellement
I’Eglise de la Mission de Huila et lui donne comme
titulaire perpetuel le Sacre Coeur.

Aos vinte e quatro dias do mes de Setembro do ano do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos
e trinta e tres, Dominga 16a post Pentecosten, estando presentes o Rev.mo Vigario Geral e Superior das Missoes da Huila
com os reverendos Missionarios da Missao e arredores, e bem
assim as pessoas mais categorizadas do mesmo Distrito e
grande concurso de fieis, £oi por Sua Excelencia Reverendissima o Senhor Dom Moises Alves de Pinho, Bispo desta Dio
cese de Angola e Congo, solenemente sagrada a Igreja da
Missao da Huila, no Vicariato Geral da Chela, com o respectivo Altar-mor, construida pela mesma Missao com o rim
de servir a todos os fieis para o exercicio publico da religiao
e nela se celebrarem os oficios divinos e actos paroquiais da
Missao. A Igreja e Altar-mor foi dado por titular perpetuo o
SS. Cora^ao de Jesus, cuja imagem ficou colocada no lugar de
honra.
Determinou Sua Excelencia Reverendissima o Senhor Bispo
Sagrante que o aniversario da Sagra^ao desta Igreja se celebrasse
in p e rp e tu u m , em cada ano, no dia seis de Novembro, de
harmonia com o Calendario da Congregafao do Espirito Santo,
cujos Missionarios levantaram e servem a mesma Igreja.
No fim da sagrada fun$ao, usando da faculdade benevolamente concedida pela Santa Se Apostolica, lan^ou Sua Exce-
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lencia Reverendissima a Benfao Papal a numerosa assistencia
e eoncedeu aos fieis, devidamente preparados, a Indulgencia
Plenaria.
Concedeu, igualmente, uma Indulgencia de 50 dias a todos os fieis que, para o futuro, no aniversario da sagra^ao (que
foi fixado) piedosamente visitarem a dita Igreja.
E,
para constar, e em cumprimento do que por Sua Excelencia Reverendissima me foi determinado, para execugao do
canone 1158, lavrei em duplicado este auto, um exemplar
para o Arquivo da Missao da Huila e outro para a Arquivo
da Curia Episcopal, o qual vou assinar com o mesmo Excelentfssimo e Reverendissimo Senhor, E eu, Venicio Dias Teixeira,
escrivao interino da Camara Eclesiastica, o escrevi em 17 dc
Outubro de 1933.
Camara Eclesiastica, em Luanda, 17 de Outubro de 1933.
s j M o y s e s , B isp o de A n g o la e C o n g o
s)

V en icio D ia s T e ix e ira

escrivao
[En marge ] : Armoiries episcopales / Diocese / de / Angola e
Congo / Luanda.

AM H —
Original.

C orres-pondencia

E c le sia stic a ,

1913-1933. —

N O T A — La belle eglise de Huila, en style roman, est l’oeuvre
du Pere Marius Bonnefoux et du Frere Cristiano Pacheco.

618

