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E R E C T IO N D E L A M ISSIO N C A T H O L IQ U E
D E S A N T A C R U Z D E N O V A LISBO A
(14-IX-1942)

SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique
de la mission centrale de Nova Lisboa etablie a Canbe.

PROVISAO

Tem sido verdadeiramente consoladores os frutos colhidos
na assistencia espiritual aos indigenas desta cidade de Nova
Lisboa.
Construiu-se uma vasta igreja em adobos no 'lugar do
Canhe, no bairro mais populoso de indigenas e gramas a dedica^ao do Rev.mo Sr. Padre Jose Sutter e no ultimo ano a do
Rev.mo Sr. Padre Jose Feltin, o numero de indigenas que frequentam os oficios divinos tem crescido de mes para mes. Muitos, vindos do interior ainda pagaos, nao podem resistir a onda
de espirito cristao em que se sentem envolvidos e pedem para
ser instruidos e baptizados. Outros ja baptizados, mas vivendo
numa situa^ao matrimonial ilegal pedem, mesmo a custa de
grandes sacrificios, para regularizar o seu estado.
No ano de 1941 o numero de adultos baptizados £oi de
337 e o de criangas passou de 400, sendo 130 os casamentos
religiosos. O numero de confissoes durante o ano foi de 12 250
e o de comunhoes de devo^ao 37 500, sem contar o numero de
comunhoes de preceito que foi de 2850.
Urn simples olhar para estes numeros lembra-nos o movimento das grandes Missoes da Diocese.
Os missionarios encarregados do servi^o religioso dos indi
genas viveram ate esta data na Residencia Paroquial da Cidade,
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que fica a 3 quilometros do Canhe, sendo para eles um cansago
demasiadamente pesado irem duas ou tres vezes por dia a Igreja
do Canhe para prestarem os seus servigos. Os mesmos missio
naries, cheios de zelo pela evangelizagao e desejosos de darem
muito maior incremento a assistencia espiritual que vem prestando aos indigenas, fizeram-nos ver a necessidade urgente de
ser fundada uma Missao Cato'lica no mesmo lugar do Canhe,
com residencia para os missionaries, escolas primarias para
indigenas de ambos os sexos, creche, dispensario, aldeamento
higienico, residencia de Irmas enfermeiras e um hospital.
Achamos muito justas as razoes expostas pelos activos e
dedicados missionaries e, parece-nos, chegou o momento de
podermos rea'lizar o que de ha muito tempo era um desejo
sincero.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso
da Nossa Autoridade Ordinaria e no teor do art. 15.° do
Acordo Missionario entre a Santa Se e a Repuublica Portuguesa
e do art. 52.° do Decreto-Lei n.° 31 207 de 5 de Abril de
1941:
Havemos por bem criar a Missao Central de Nova Lisboa,
que funcionara no 'lugar do Canhe, tendo por jurisdi^ao todas
as aldeias indigenas da cidade e dos arredores de Nova Lisboa,
que ja pertenciam a jurisdi^ao da igreja do Canhe, ficando
indluida no Vicariato do Huambo, no grupo b confiada a Corpora^ao Missionaria do Espirito Santo.
A referida Missao, sujeita a nossa jurisdifao, tera por titu
lar — Santa Cruz.
Tera livros separados para o Registo Paroquial e triplicados,
em conformidade com os regulamentos em vigor.
Nova Lisboa e Pago Episcopal, 14 de Setembro de 1942.
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