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C A R T E D ’ID E N T IT fi D E S C A T E C H IS T E S
(2-V I-1942)

SOMMAIRE —

L e s cartes d ’identite des catechistes. — N o tificatio n
annuelle des nom s des catechistes, sem inaristes, inter
nes et ouvriers des m issions a u x autorites locales.

CIRCULAR N.° ll/E /4 2
B ilh e te s d e id e n tid a d e 'para c a te q u ista s

Todos os catequistas e professores de Internatos ou Escolas
Rurais devem estar munidos de bilhetes de identidade, que no
futuro serao passados pelo Bispado de Nova Lisboa, segundo
um modelo adoptado, igual para todos.
Os catequistas que ainda tern um bilhete de identidade
passado pela Administra$ao podem continuar a servir-se desse
bilhete. Mas os catequistas que forem admitidos de novo ou
os que tenharn perdido os bilhetes de identidade passados pela
Administra^ao, devem receber o novo bilhete passado pelo Bis
pado.
Para este efeito, o Superior da Missao deve mandar ao
Bispado de Nova Lisboa — Caixa Postal n.° 10, a lista dos
catequistas que precisam de bilhete de identidade, com as seguintes indica^oes: a ) nome do catequista; b ) localidade onde
ensina; c ) se sabe ou nao falar portugues; d ) se ensina so catecismo ou tam'bem os primeiros elementos de Instru^ao Primaria.
Cada vez que o Catequista extraviar este bilhete de iden
tidade, deve imediatamente ser pedido outro ao Bispado, onde
havera um Registo especial de todos os bilhetes passados
dentro da area da Diocese.
825

Embora a Autoridade Administrativa nao tenha mais a
intervir na questao dos bilhetes de ldentidade, facil sera compreender que ela nao pode ficar no desconhecimento de quais
sao os Catequistas catolicos aprovados pela Autoridade Eclesiastica e os nomes dos internos da Missao, dos seminaristas e
dos trabalhadores diarios de uma Missao Catolica.
No principio de cada ano, deverao pois os Superiores de
Missao enviar as respectivas autoridades locals:
1.
° — A lista completa dos Catequistas, com a indica^ao
bem explicita se sabem ou nao £alar portugues, se sao simples
catequistas, ou se ensinam tambem os primeiros elementos da
Instrufao Primaria.
2. ° — A lista de todos os internos da Missao.
3. ° — A lista dos Seminaristas da area da Missao.
4.
° — A lista de todos os trabalhadores diarios da Missao,
quer nas oficinas, quer na agricultura.
Quando durante o ano um catequista, um interno, um
seminarista, um trabalhador deixa de o ser, devem-se comumcar as autoridades locais respectivas, os nomes de cada um,
sem demora e com a maior lealdade.
Nova Lisboa, 2 de Junho de 1942.
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D a n ie l, B isp o de N o v a L isb o a

BEAST, 1942, p. 65.
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