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A P P R O B A T IO N E P IS C O P A L E D E S S T A T U T S
D E L A M IS S IO N D E H U IL A
(7-X I- i 88 i )

SOMMAIRE — Pouvoirs accordes par I’E veq u e d ’A n g o la et C on go
an Superieur et aux missionnaires spiritains de H uila.

D. Jose Sebastiao Neto, por merce de Deus e da Santa
Se Apostolica, Bispo de Angola e Congo.
Aos que as presentes letras virem, saude, paz e uniao em
Jesus Cristo, nosso Salvador.
Fazemos saber que por parte do Presbitero Jose Maria
Antunes, Paroco colado da lgreja paroquial da Huila, distrito
de Mo^asmedes, nos foi requerida a necessaria autoriza^ao:
i.° para fundar na Huila uma missao catolica intituiada
M issa o d o S ag ra d o C orapao d e Jesu s do R e a l P a d ro ad o P o rtu -

cujos membros serao conhecidos pelo nome de M is s io 
naries d o E s p irito S a n to , sujeitos a junsdi^ao do Prelado de
Angola seni que, todavia, os possa este distrair do fim da sua
missao e dos estatutos por que se regerem, para que aSsim
unidos em espirito de congrega^ao e sujeitos as regras ou regulamentos competentem'ente aprovados, possam, mediante o socorro do Ceu, prestar ao Prelado e a sua diocese mais valioso
e regular auxilio, onde estabelecerem as suas missoes.
2.0
para que os Mi'ssionarios da referida Missao possam,
por todo o tempo que eSta durar na diocese de Angola, administrar Sacramentos e anunciar a palavra de Deus no distnto
de Mofamedes, em qualquer lugar, que distance das paroquias providas vinte e cinco quilometros, e ainda nas paroquias
nao providas; nas providas, porem, o sacramento da Penitencia,

g u es,
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Eucaristia e prega^ao da palavra divina, isto tanto no distrito
de Mo^amedes, como em qualquer lugar do Bispado, em que
se acharem, ficando sempre salvos, para os parocos, quaisquer
obven^oes que de direito l'hes perten^am.
3.0 para que o Superior da Missao seja 'em todo o tempo
e em qualquer circunstancia, da livre elei^ao dos Missionarios
da Missao, devendo-se, todavia, notificar ao Prelado sobre quern
recafsse a elei^ao.
q.° para que quern e Superior da Missao e qualquer que de
futuro haja de ser eleito possa administrar Sacramentos, ainda
para satisfa^ao do preceito quaresmal, ou articu lo m ortis, aos
alunos e domesticos dos estabelecimentos da Missao, e possa
subdelegar aos Missionarios agregados esta faculdade.
5.0 para construir uma ermida ou eapela no sftio da Mis
sao com a invoca^ao do Sagrado Cora^ao de Jesus, podendo
ter nela o Santissimo Sacramento que se podera expor a venera$ao dos fieis nas festa’s principals da Missao.
Tomando pois nos em considera^ao todos os artigos referidos e que sao constantes dum requerimento, que em seis de
Novembro do corrente ano nos apresentou o referido paroco
da Huila; e tendo em alta valia os grandes bens que se nos
afiguram resultar desta Missao para a igreja de Angola e para
o engrandecimento e firmeza do Padroado Portugues; vendo,
a'lem disto, que fora tomada em tal considera^ao pelo Governo
de Sua Majestade, que nao duvidou aprova-la por Decreto
com for$a de lei de vinte e sete de Jul'ho do corrente ano, e
por uma Portaria de vinte e oito do referido mes e ano, recomendando-no-la em offcio de tres de Agosto do corrente ano
e quatro de Outubro do mesmo ano, a fim de a favorecermos
de modo a tomar mais arnplo desenvolvimento e estabilidade,
havemos por bem, nao so aprovar a referida Missao com todas
as suplicas ou peti^oes contidas nos artigos referidos, mas ainda
muni-la de faculdades extraordinarias, para sua amplia^ao, a
saber:
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i.° Concedendo que possam os supraditos Missionaries
admin'istrar Sacramentos a distancia de vinte e cinco quilbmetros de qualquer igreja paroquial, atenta a dificuldade dos parocos em curar as parbquias com uma area de maior extensao,
ficando salvos a estes o direito de exercer a sua jurisdi^ao em
toda aquela parte que se achar compreendida nos limites da
paroquia.
2.0 Outorgando ao Superior da Missao a necessaria autoriza^ao para formar gratuitamente os processos matrimoniais de
justrrica^ao de estado livre aos que forem pobres a fim de lhes
evitar despesas e delongas nas respectivas vigararias, devendo
fazer su'bir a nossa presen^a o processo conclutdo, para que
devidamente sentenciado se passe mandado de casamento ao
respectivo paroco ou a quern conferirmos a necessaria jurisdi^ao.
3.0 Subdelegando ao Superior da Missao, em virtude de
jurisdi^ao coriOedida pela Santa Se em o numero vinte oito
das faculdades quinquenais, pelo espa^o de tres anos e meio,
a contar de sete de Novembro do corrente ano, aquelas dez
faculdades quinquenais, qu'e se adham coimpreendidas nos seguintes numeros:
q.°, 5.0, 6.°, 7.0, 8.°, 9.0, devendo observar-se nas dispensas matrimoniais o que a respeito do numero sexto, setimo,
oitavo e nono, diz o numero dez. Outrosim subdelegamos as
faculdades contidas nos numeros 11, 13, 14, 15, 16 ,17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 27, tendo-se em vista sempre as observances contidas em todos os referidos numeros, e
bdm assim o que se ob'serva em o numero 28, no caso de se
vaga; as quais (faculdades todas concedidas ao Superior da Mis
sao l!he outorgamos, nao enquanto paroco da Hufla, mas
enquanto Superior da dita Missao. Em virtude do que e nossa
intennao subdelega-las aos seus sueessores pelo tempo ja referido de tres anos e meio.
4.0 Concedendo enfim ao dito Superior facuMade para
absolver dos casos reservados neste Bispado e bem assim a to7 11

dos os Missionaries. E porque e vontade mamfesta do governo
de Sua Majestade que a refenda Missao se intitule M issa o
C ato lica d e ... (devendo expreSsar-se neste lugar o nome da
localidade) d o R e a l P a d ro ad o P o rtu g u es, assim devera desig
nate nas correspondeneias oficiais.
Dada 'em o nosso Pa^o Episcopal de S. Paulo da Assun^ao
de Luanda, aos 7 dias do mes de Novembro do ano de 1881,
sob o nosso sinal e selo das nossas armas.
Eu Ananias Rodrigues de Almeida, escrivao da Camara
Eclesia'stica o subsCrevi.
(L o c u s

d

s ig illi )

s) Jo se , B isp o d e A n g o la

AAL — C o r r e s p o n d e n t E x p e d id a , 1881, £ls. 6-8.
A M H — D o c u m en to s O ficia is.

