Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Angola:1904-1967

Spiritana Monumenta Historica

1971

Fondation de la Mission de Nhareia —
(24-XII-1950)
António Brásio

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/angolavol5
Recommended Citation
Brásio, A. (Ed.). (1971). Fondation de la Mission de Nhareia. In Angola: 1904-1967. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

This 1950 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.

F O N D A T IO N D E L A M IS S IO N D E N H A R E IA
(24-X II-1950)

SOMMAIRE — Raisons determinanates -pour la fondation de cette mis
sion. — Erection canonique et installation provisoire.

De todas as Missoes da nossa Diocese, e a Missao do Andulo que conta maior numero de escolas e onde se tem verificado maior movimento religioso, gramas a diversos factores
favoraveis a ac^ao missionaria, entre eles a densidade da popula^ao e a boa indole do indigena naquelas regioes.
Ja ha muitos anos que varias missoes protestantes se instalaram nessa area, mas o movimento de conversoes a vei dadeira religiao tem aumentado consoladoramente, nao restando
duvida que condi^oes excelentes aconselham uma ocupa^ao
mais intensa por parte dos Missionaries Catolicos.
Assim o compreenderam os Missionaries do Andulo e
ate construiram ja, no posto de Nhareia, uma pequena residencia para seu abrigo nas suas contmuas viagens de evangeliza^ao.
Por esses motives, na conformidade das leis canonicas < no
uso da nossa Autoridade ordinaria, depois de ouvida a opiniao
do Reverendo Superior Provincial dos Missionaries de Espirito
Santo:
Havemos por bem criar a Missao de Nhareia, a qual tera
por titular e padroeira Nossa Senhora da Assun^ao, querendo
tambem assinalar por este facto, na nossa Diocese, 6 ano da
proclama^ao do dogma da Assun^ao da Santissima Virgem.
A nova Missao ficara instalada provisbriamente na referida residencia do posto de Nhareia, e ocupara toda a area civil
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do mesmo posto, ficando a cargo da Corporafao Mrssionaria
do Espirito Santo, e devera ter livros para o registo paroquial,
consoante o regulamento diocesano em vigor.
Dada em Silva Porto e Pa$o Episcopal, aos 24 dias do
mes de Dezembro de 1950.
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