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LETTRF, D U P £R E JO SE M A R IA FELG U EIR A S
A L ’E V E Q U E D E N O V A L ISBO A
(19-III-1941)

SOMMAIRE — Crise religieuse et politique du Cuanhama. — Le probleme de la jeunesse. — College pour les gar pons. —
Les chretiens de M ongua. — Reception de I’Eveque
a Ngiva et Vila Ropadas.

Missao da Omupanda, 19 de Mar^o 1941,
Festa de S. Jose
Ex.mo e Reverendissimo Senhor Bispo
Perdoe V. Ex.a Rev.ma que venha fazer-lhe perder mais
alguns momentos de seu precioso tempo.
Como disse a V. Ex.a Rev.ma no ultimo correio, estou em
retiro na Omupanda, ha uns 10 dias.
E pavorosa a crise que mina o Cuanhama, moral e politicamente. Forte ressurgimento pagao, mau estar, germanismo,
belicismo. Parece uma intensa acfao diabolica. Talvez devido
aos maus exemplos de imoralidade e irreligiao, cada vez piores.
Constou por aqui que V. Ex.a Rev.1”* ia ser sagrado em
Portugal. Ficamos um pouco apreensivos devido as dificuldades de viagem e a qua’lquer complica^ao com Portugal, sempre
possivel (1). Mas por outro lado, bem preciso era correr Por
tugal de N. a S. e prtgar a todos, desde os Senhores Bispos aos
fieis, sobre a grave obrigafao de vir para as missoes. Depois,
( 1) Reference a 1’etat de guerre mondiale.
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se V. Ex.a Rev.ma pudesse trazer gente (v.g. Padres da Companhia de Jesus ou Salesianos) para fundar um bom colegio de
rapazes, como ja ha uma para raparigas no Lubango (2) ... Sem
isso, daqui por 20 ou 10 anos nada poderemos fazer aqui no
Sul junto dos pretos. Os brancos ficarao mais ignorantes que
os pretos e totalmente imorais e amma'lizados e impios, por
falta de instrufao religiosa e assistencia. Nao sei o que serao
daqui por 10, 20 anos os ja numerosos filhos de brancos que
por aqui ha pelo Sul. E com toda esta gente a desfazer o trabaIho das missoes, que poderemos nos fazer? Os brancos, as
autoridades, desprezam-nos, caluniam-nos, procuram todos os
meios de nos tirar, perante os pretos, o pouco de autoridade
que ainda tmhamos. E os pretos come^am a aproveitar as lifoes, sobretudo nos arrabaldes de Ngiva
Nos meses de
Janeiro e Fevereiro findos, o Sr. P.e Carlos [Mittelberger]
sofreu desprezos e desconsidera^oes da parte de pretos, mesmo
da parte de cristaos que voltaram a poligamia e ao paganismo,
que nunca se viu coisa seme'lhante.
Este ano vai ser de grande fome, ja se come^a a sentir; o
que ha-de exacerbar muito tambem os pretos.
A coragem nao a perderemos nunca, se Deus quiser, por
maiores males que nos venham, mas nao podemos fechar os
olhos para nao ver. E nao e tudo ainda.
Quanto nos desejavamos a visita de V. Ex.a Rev.ma, mas
e claro, deve ser quase impossivel. V. Ex.a Rev.ma deve estar
esmagado de trabalho com a responsabilidade das duas dioce
ses (4). Por isso conformamo-nos com as circunstancias que a
Divina Providencia quer.
( 2) Des Religieuses de Sainte Dorothee.
( 3) Pereira de E^a.
(4)
I>aniel Junqueira, eveque de Nova Lisboa, etait aussi
rAdministrateur Apostolique du nouveau diocese de Silva Porto.
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Nisto que acima digo, nao e querer mal aos nossos patricios--- de boa vontade daria a minha vida pela conversao deles
para Deus — so desejavamos fazer deles em vez de obstaculos,
auxiliares e bons exemplos. Mas so talvez com um bom colegio
para lhes educar e instruir os filhos. Pelos filhos os pais viriam
para Deus, ao menos a hora da morte. Todos sao amaveis, hospitaleiros, quando os visitamos. De re'ligiao, porem, nao querern
saber.
Recorda-se V. Ex.a Rev.ma daquela linda regiao da Mongua, onde havia as melhores escolas e os mais fervorosos cnstaos
da Missao da Omupanda e a que me referi numa carta para
V. Ex.a Rev.ma em 1939?
Ainda vao resistindo, ainda ha fe, mas e quase 'heroismo
conservar-se la cristao. O chefe branco e o que se sabe; os chefes indigenas, a'lguns sao sodomitas, e chamam feiticeiros ganguelas para os ajudarem na diabolica corrutora tarefa. Os restantes, pagaos ferrenhos, aproveitam da ma vontade do chefe
branco para perseguir o mais possivel os cristaos.
£ uma crise que parece uma derrocada geral.

Que magoa nos deixou o ano passado nao ter V. Ex.a Rev.ma
sido recebido como merecia por parte dos nossos patricios da
Ngiva e de Rofadas! V. Ex.a Rev.ma digne-se perdoar-lhes, creio
nao ser falta nossa, e esquecer... In p ro p ria v e n it et s u i eu m
non r e c e p e r u n t ... No entanto ficou entre nos u sq u e a d consu m a tio n e m s a e c u l i ... Nem por isso V. Ex.a Rev.ma deixara
de lhes querer bem a eles e a nos e de nos visitar este ano, se
Deus quiser.

Com a promessa das nossas ora^oes e protestos de filial
dedica^ao, imploramos a paternal e sagrada ben^ao de V. Ex.a
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Reverendissima para a nossa missaozinha do Cuamato e para
todo este pobre Sul.
De V. Ex.a Rev.ma muito humilde subdito in Domino.
P . e Jo se M a r ia V asco n celo s B a p tista F e lg u e ira s

C. S.,Sp.
ADNL —

D o c u m e n to s O fic ia is

— Original.
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