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S T A T U T S D E L A M IS S IO N D E H U IL A
(6 -X I-18 8 1)

SOM MAIRE — L e Pere A n tu n es presente les Statute de 1’oeuvre missionnaire

de

H utla

a

I’E v e q u e

d ’A n g o la ,

en

vue

d ’en obtenir son approbation legale.

Ex.mo e Rev.mo Sr.
O presbftero Jose Maria Antunes, sacerdote do patriarcado,
tendo sido autorizado por Decreto de 27 de Julho e por portaria do mesmo mes do corrente ano, a fundar, com a cooperaqao de outros eclesiasticos e de alguns secu'lares, uma missao
no sertao de Mo^amedes, com o fim de evangelizar as tri'bos
daquelas paragons, e de educar os filhos dos indigenas, dos
boers e dos regulos do mesmo sertao, criando para isso colegios
de instrufao para ambos os sexos, uma granja para ensino agrtcola e institutos profissionais de artes e oficios acomodados a
vida afri'cana, e adhando-se pronto para iniciar a dita missao,
expoe humilde e respeitosamente a aprova^ao de V. Ex.a Rev.ma
os artigos sdguintes:
Artigo i.° Sera a Missao Catolica que o suplicante pretende fundar no sertao de Mofamedes intitulada Missao do
Sagrado Cora^ao de Jesus do Real Padroado Portugues e os
merribros da mesma Missao serao reconhecidos pelo nome de
Missionaries 'do Espirito Santo.
§ unico. Serao os ditos membros sujeitos a jurisdifao do
prekdo diocesano, sem que todavia os possa este distrair do fim
da sua Missao, e dos estatutos por que se regerem, a fim de

que assim unidos em espirito de Congrega^ao e sujeitos as
regras aprovadas pela Igreja, possam, mediante o socorro do Ceu,
prestar ao prelado e a sua diocese mais valiosos e regulares
auxilios onde estabelecerem suas missoes.
Artigo 2.° Terao os sobreditos Missionarios do Espirito
Santo, por todo o tempo que esta missao durar na diocese de
Angola, a faculdade de administrar os Sacramentos e anunciar
a palavra de Deus no distrito de Mofamedes, em qualquer
lugar que distancie das pardquias providas 25 quilometros e
ainda nas lgrejas paroquiais nao providas; nas providas, porem,
o Sacramento da Peni'tencia e Eucaristia e prega^ao da palavra
divina e isto tanto no distrito de Mo^amedes como em qual
quer lugar do bispado em que se achem, ficando salvos para
os parocos os direitos a quaisquer obven^oes que de justi^a lhes
perten^am.
Artigo 3.0 Sera o Superior da dita Missao em todo o
tempo e em qualquer circunstancia, da livre elei^ao dos Mis
sionaries da Missao, devendo-se todavia notificar ao prelado
sobre quern recaiu a elei^ao.
Artigo q.° Tera o Superior da dita Missao e qualquer
que de futuro 'haja de ser eleito, o poder de administrar quais
quer Sacramentos, ainda para satisfa^ao do preceito quaresmal
ou in articulo m ortis, aos alunos e domesticos dos estabelecimdntos da Missao e podera subddlegar aos missionarios a
mesma agregados, a referida faculdade.
Artgo 5.0 Podera a Missao construir uma Ermida ou
Capela publica no sitio da Missao, com a invoca^ao do Sagrado
Cora^ao de Jesus, podendo ter nela o Santissimo Sacramento,
que podera expor-se a venera^ao dos fieis nas festas principals
da Missao, se decentemente e sem perigo de irreverencia se
puder expor.
Considerando o suplicantte de quao grande importancia sao
os artigos propostos,
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P[ede] mui humildemente a V. Ex.a Rev.ma se digne concederJlhe a aprova^ao devida, para que o suplicante possa brevemente dedicar-se a salva^ao das almas, para honra e service
de Deus.
Luanda, 6 de Novembro de 1 881 .
P . e Jo se M a r ia A n tu n e s

AMH —

D o c u m e n to s O ficiais.

