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E R E C T IO N D E LA M IS S IO N D E L U Q U E M B O
(8-X II-1959)

SOMMAIRE —1Motivation de la fondation de la nouvelle mission. —
Erection canonique. — Delimitation territoriale.

PROVISAO

A Missao Catolica do Mussolo, estabelecida na povoa^ao
do mesmo nome em 1937, abrange ainda hoje a area enorme
de toda a Circunscri^ao civil do Songo, com uma superficie
de 37 500 ikm2 e uma popula^ao de cerca de 85 000 habitantes.
Depois de porfiados esfor^os conseguiram os seus ze'losos
missionaries fundar algumas catequeses nos postos do sul,
sobretudo nas proximidades da povoa^ao comercial do Lu
quembo, onde a populate e mais densa e os progressos da
evange'liza^ao tern sido mais acentuados.
A vinda de mais alguns sacerdotes durante o ano de 1959
permitiu que no Luquembo se estabe'lecessem dois sacerdo
tes da Congrega^ao do Espirito Santo, que ja se instalaram,
embora provisbriamente, nos arredores daque'la povoa^ao.
Assim, depois de ter ouvido o parecer dos RR. Consultores Diocesanos e do Superior da Missao do Mussolo e obtido
o previa acordo dos Superiores Maiores da Congregafao do
Espirito Santo;
Havemos por bem determinar o seguinte, no uso da Nossa
autoridade ordinaria:
1.° — fs canbnicamente erecta a Missao Catolica do Lu
quembo, a instalar nas proximidades da povoa^ao do mesmo
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nome, na area do Posto Administrative de Quirima, da Circunscrifao Civil do Songo;
2.
° — A nova Missao tera como territorio proprio o que
actualmente forma os Postos Administrativos de Quirima,
Quimbango e Sautar, da Circunscri^ao do Songo, o qual e,
para todos os dieitos canonicos, desmembrado da Missao do
Mussolo e fica pertencendo ao Arciprestado de Malanje;
3.
° — A Missao do Luquembo sera dedicada a Nossa
Senhora das Gramas, cuja festa titular sera celebrada em 15 de
Agosto, conforme as rubricas;
4.
° — A Missao de Nossa Senhora das Gramas do Lu
quembo e confiada aos missionaries da Congrega^ao do Espirito Santo.
Dada em Malanje, sob o Nosso sinal e selo das Nossas
Armas, aos 8 de Dezembro de 1959, na Festa de Nossa
Senhora da Concei^ao.
■f

M a n u e l , B isp o de M a la n je

BEAST, 1959, p. 135-136.
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