Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1904-1967

Spiritana Monumenta Historica

1971

Erection canonique de la Congregation des Frères
de Saint Pierre Claver — (9-IX-1947)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol5
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1971). Erection canonique de la Congregation des Frères de Saint Pierre Claver. In Angola: 1904-1967. Pittsburgh,
PA: Duquesne University Press.

This 1947 is brought to you for free and open access by the Spiritana Monumenta Historica at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted
for inclusion in Angola:1904-1967 by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection.

ERECTION CANONIQUE DE LA CONGREGATION
DES FRERES DE SAINT PIERRE CLAVER
(9-IX-1947)
SOM M AIRE — Bref historique de cette Congregation. — Erection ca-

nonique avec ses Constitutions propres, sous la direc
tion des Peres du Saint-Esprit.

PROVISAO N.° 797/50/47

Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude, Paz e Ben^ao
em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Parece chegada a oportunidade de dar existencia canonica
a Obra dos Irmaos Indigenas, criando definitivamente, para
servifo das Missoes Cato'licas desta Diocese de Nova Lisboa,
a Congrega^ao dos Irmaos de Sao Pedro Claver.
A ideia nao e de hoje. Teve um principio de realiza^ao,
chegando a existir anexa ao Seminario da Caala ate 1939, data
em que foi transferida para a Missao de Entre-Rios, no Bie,
mas sempre sem erec^ao canonica e sem Constituifoes, nem
mesmo provisorias.
Com a nova divisao eclesiastica de Angela, posta em vigor
em 18 de Janeiro de 1941, esta diocese ficou sem Irmaos
Indigenas.
5
bem manifesto o desejo da Santa Se de que se criem
Congregates Religiosas para os indigenas dos paises de Missoes.
Lembremos o que em 28 de Fevereiro de 1926 Sua Santidade o Papa Pio XI escreveu a todos os Ordinarios do orbe
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catolico, na Carta Enciclica «Rerum Ecclesiae», acerca do progresso das sagradas Missoes:
«E como para a organiza^ao da Igreja, entre os povos que
vos estao confiados, e necessario, como dissemos, servir-se de
todos os elementos de que ela por determina^ao divina e composta, deveis por consequencia, considerar como uma das vossas
principals tarefas a institui^ao de Congregates Religiosas Indigenas, masculinas e femininas.
E,
nao sera por ventura justo que tambem os novos sequazes de Cristo possam professar os Conselhos Evangelicos, uma
vez que se sintam chamados e impelidos, por divina inspira^ao,
a uma vida mais perfeita?
Sobre este ponto de vista, bom sera que os missionaries
e as religiosas se nao deixem arrastar excessivamente pe'lo amor
da sua propria Congrega^ao, posto que em si, justo e legitimo,
e saibam ao contrario, encarar as coisas, com certa largueza de
vistas.
Por isso, se houver indigenas que queiram entrar em Congrega^oes antigas, nao seria justo desaconselha-los e impedi-los,
uma vez que deem a garantia de poderem assimilar o espirito
e de conseguirem estabelecer na sua patria uma gera^ao religiosa
que nao seja degenerada nem dessemelhante da do Instituto
abra^ado.
Contudo heis mister de considerar escrupulosa e desinteressadamente, se nao sera de maior vantagem fundar novas Congregafoes, mais em harmonia com a indole e com as inclina^oes
dos indigenas, e mais adaptadas as condifoes e exigencias locais».
Foram, sem duvida, esta ordem do Santo Padre e a vfsivel
necessidade das Missoes, que levaram o saudoso Monsenhor
Kei'ling a abalan^ar-se a funda^ao da Obra dos Irmaos Indige
nas, que tantas canseiras e preocupa^oes lhe mereceu. Eis o
que acerca desta obra escrevia pouco tempo antes de morrer:
«A revolu^ao de 1910 patecia ter secado a fonte das voca50es religiosas; e se quase todos os aspirantes ao sacerdocio se
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dirigiam a Franca, o mesmo nao sucedeu com os Irmaos que,
a maior parte, ficaram em Portugal e em breve esqueceram,
especialmente os novos, as suas promessas e votos. Aqui mesmo,
em Angola, as defecfoes foram multiplas e em certas Missoes
o Missionario viu-se for^ado a acumu'lar, com o ministerio, as
fundoes dos Irmaos Auxi'liares, devido a falta de pessoal.
Era for^oso remediar tal carencia».
E Monsenhor Keiling descreve as varias experiencias
que fez para a funda£ao da Obra dos Irmaos Indigens, ora
com alegrias, ora com tristezas, ja com duvidas, ja com esperan^as...
E acrescenta:
«A obra continuou, foram aumentadas as voca^oes e, em
Ju'lho de 1934, S. Ex.a Rev.ma o Senhor Bispo de Angola dava
o habito a dez postulantes.
Acrescentarei que a esta Obra falta um Director efectivo
e nao apenas nominal como ate agora; alguem que os ame e
dirija.
Esta obra, denominada «Obra dos Irmaos de Sao Pedro
Claver» nao tern ainda situa^ao canonica, sendo nosso desejo
filia-la na nossa Congregagao. Conta 10 novi^os e 14 postulantes».
Sabemos os esfor^os que fez Monsenhor Keiling para filiar
esta Obra na Congrega^ao do Espirito Santo e as dificuldades
que encontrou. Morreu sem realizar o seu desejo.
Usando dos Nossos poderes Ordinarios:
Havemos por bem:
1 — Criar e erigir canonicamente a Congrega$ao dos Irmaes de Sao Pedro Claver, de direito diocesano, com Constitui^oes proprias que vao ser imediatamente enviadas a Santa Se
para aprovagao.
2 — Erigir, no dia de hoje, 9 de Setembro, Festa de Sao
Pedro Claver, a casa do Noviciado, em alguns dos pavilhoes
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do Seminario Menor Indigena da Caala, com clausura propria
e bem definida.
3 — Confiar a direc^ao destas Obras aos Missionarios da
Congrega^ao do Espirito Santo, nomeando desde ja Superior
da Obra e Mestre de Novi^os o Rev.mo Padre Jose Breitenstein.
4 — Pedir a todos os Missionarios desta diocese que se
interessem pelo bem espiritual e material desta Obra dos Irmaos
Indigenas, procurando impregnar no espirito dos alunos das
Missoes, internos e externos, o desejo de uma vida crista mais
perfeita e encaminhar para o Noviciado dos Irmaos de Sao Pe
dro Claver aqueles jovens que, em consciencia, julguem aptos
para a vida religiosa.
5 — Determinar que a entrada se fara uma vez no ano,
nos quatro primeiros dias do mes de Setembro, devendo cada
aspirante a vida religiosa fazer pessoalmente o pedido ao Mes
tre de Novi^os, pedido que sera sempre acompanhado da respectiva informa^ao do Superior da Missao, devendo o candi
date saber ler e escrever.
6 — Informar que os novos professes serao enviados as
Missoes cujos Superiores os pedirem, em grupos pelo menos
de tres, encarregando-se de todos os services interiores, especialmente do ensino nas Escolas do Internato e do Externato
da Missao.
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso
Sinai e Selo, aos nove de Setembro de mil e novecentos e quarenta e sete, na Festa de Sao Pedro Claver.
■f*

D a n ie l, B isp o d e N o v a L isb o a

BEAST, 1947-1952, p. 151-152.
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