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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
DE DUQ UE DE BRA G A N ^A
(8-IX-1953)

SOM M AIRE — Historique de la nouvelle mission. — Delimitation ter-

ritoriale et juridictionnelle.

Datam de meados do seculo XVII as primeiras excursoes
apostdlicas dos missionarios Capuchinhos pe'las terras da famosa
Rainha Jinga, catequizada e baptizada em Luanda, onde veio
tratar da paz com o Capitao-general Joao Correia de Sousa.
EstabelecidoS pouco antes em Luanda e Massangano,
quiseram os Capuchinhos aproveitar as facilidades provenientes
da conversao da Rainha para levar ate 'a antiga Matamba
a luz do Evange'lho.
Este esperan^oso inicio de evangeliza^ao nao teve infe'lizmente, o seguimento desejado.
A apostasia e rebeliao da Rainha Jinga com as iutas que
se lhe seguiram tudo comprometeram.
Depois da restaura^ao muito contribuiram os bons oficios
e ascendente dos Capuchinhos para operar profunda mudan^a
no animo daquela mulher guerreira e altiva que acabou por
voltar a fe do seu baptismo, reconciliando-se com Deus e com
os portugueses.
A eficacia da interven^ao dos Capuchinhos foi reconhecida e louvada em Carta Regia.
Em 1656 recome^aram os Capuchinhos a evangeliza^ao
das terras jingas sob a direc^ao de Fr. Antonio de Gaeta,
tambem conhecido por Fr. Antonio Romano.
Auxiliados pela Rainha prosseguiram os missionarios os
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seus trabalhos apostolicos, chegando a irradiar de Matamba
para as terras de Cassanje e de alem Cuango.
Em Santa 'Maria de Matamba, sede da Missao, a vida
crista era intensa e muito prometedora: a actividade dos mis
sionaries, secundada pe'lo exemplo e influencia da Rainha,
recentemente convertida, dava abundantes frutos.
Nao tardou, infelizmente, que a falta de missionarios,
agravada pelas guerras e consequentes mudangas de mentalidade das populates, desse em resultado a ruina da obra missionaria naquelas regioes. Com o tempo ate a visita periodica
do missionario, em missao volante, deixou de se realizar.
Embora com intermitencias, £oram, no entanto, nomeados
missionarios residentes para a lgreja existente ao lado da forta'leza, em Santa Maria. O ultimo destes missionarios £01
o Padre Agostinbo de Sousa, que retirou em 1915.

Ill
Mais perto de nos, iniciaram os missionarios de Malanje
o trabalho de restaura^ao, avangando ate a Matamba e chegando a £ixar-se em Marimba. Dificuldades varias, entre as
quais avultou a penuria de pessoal, obstaram a que os missio
naries ali se mantivessem permanentemente. Continuou, no
entanto, a visita periodica das catequeses estabelecidas na
regiao.
A Missao de Cacuso, criada por desmembramento da
de Malanje, foi confiada, alem da area do Posto Administrativo do mesmo nome, toda a area da Circunscrigao do
Duque de Braganga, oride o zelo dos missionarios tern sido
bem correspondido. O numero de cristaos e all bastante elevado
e todos desejavam e pediam, de ha anos, uma assistencia
religiosa mais assidua e intensa, gragas a presenga habitual
do missionario.
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So este ano se tornou possrvel dar satisfa^ao as cristandades daquela regiao.
Dando gramas ao Senhor, por Nos ser, enfim, dado criar
a Missao tao ardentemente desejada, ouvido o Rev.mo Cabido
da Nossa Se Catedral e o Rev.mo Superior Principal dos Mis
sionaries da Congrega^ao do Espirito Santo na Arquidiocese,
no uso da Nossa jurisdi^ao ordinaria, havemos por bem determinar e determinamos:
1. Desmembrar da Missao de Cacuso toda a area da
Circunscrigao do Duque de Bragan^a e constituir com e'la
uma nova Missao nas imediafoes da sede da Circunscri^ao.
2. Dar por titular a nova Missao o Arcanjo S. Miguel,
de harmonia com o desejo dos missionaries e cristandades da
terra.
3. Confiar aos missionaries da Congrega^ao do Esprrito
Santo a nova Missao, que ficara pertencendo ao Arciprestado
de Malanje.
Sera esta Nossa Provisao lida a Missa principal do
Domingo imediato a su'a recep^ao.
Registe-se e publique-se.
Dada em Luanda e Pa^o Arquiepiscopal, aos 8 de Setembro de 1953, Festa da Natividade da Bemaventurada Virgem
Mari'a.
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