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E R E C T IO N D E L A M IS S IO N D E BR ITO G O D IN S
(22-V III-1960)

SOMMAIRE —

B ref historic/ue de la mission.
— D elim itation territoriale.

—

E rection canonique.

PROVISAO

D. Manuel Nunes Gabriel, por merce <le Deus e da Santa
Se Apostolica, Bispo 'de Malanje.
Aos que a presente Provisao virem, Saude e Ben^ao.
O vasto territorio da circunscri^ao do Cambo, com uma
popula^ao de cerca de setenta e cinco mil habitantes, pertencentes a varias tribos, nao pode ter ate hoje uma assistencia
religiosa regular.
Numa zona deste territorio trabalharam generosamente no
Seculo XVII os missionarios Capuch'inhos, que ali fundaram
a Missao de Santa Maria de Matamba, elevada dep'ois a Prefeitura Apostolica (x).
Mas, depois da morte da Rainha Jinga, em 1663, a
Matamba mergulhou novamente nas superstigoes pagas, por
motivo das contmuas guerras que asso'laram o territorio e nao
permitiram mais o estabelecimento dos missionaries, cujo
numero come^ava tam'bem a diminuir.
Com a cria^ao da Missao de Malanje, em 1890, come^aram os missionarios do Espirito Santo a fazer algumas visitas ate a Jinga, mas as distancias e outras dificuldades de
( x) Nous ne savons pas par quel decret cette ((prefecture apostolique» a ete creee. Nous croyons qu’il y a equivoque.
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varia ordem impediram uma evangeliza^ao sistematica e permanente destes povos.
Em 1939 foi criada a Missao de Santa 'Maria de Marimba,
com a sede nas proximidades da povoafao deste nome, ao tempo
sede da circunscri^ao do Cambo, a qual abrangia todo o territorio civil da mesma circunscri^ao. Ali chegou a £ixar-se um
sacerdote, que trabalhou zelosamente durante a'lguns anos,
mas teve de regressar a Malanje, porque a falta de missiona
ries nao permitia reformat o pessoal da missao.
O Cambo passou, oontudo, a receber, com a regularidade
que as circunstancias permitiam, a visita dos missionarios de
Malanje, sobretudo a area do Posto de Brito Godins, onde a
popula^ao e bastante densa e as comunica^oes sao mais faceis.
Parece chegada a hora de se restaurar a Missao de Cambo,
com a vinda para a Diocese de Malanje de a'lguns sacerdotes
das Dioceses Idas VasCongadas, em Espanha, cujo numero esperamos ver aumentar de ano para ano.
'Na esperan^a de dentro em breve se fundarem novas missoes na area da circunscri^ao do Cambo, parece mais conve
nience estabelecer a primeira em Brito Godins, quer por a'li
se encontrar o maior nudeo de cristaos, quer porque da'li e
relativamente facil aos missionarios irradiar para os varios
Postos.
Assim, depois de ouvidos os Reverendos Consultores diocesanos e o Superior dos missionarios das Vascongadas nesta
Diocese;
'Havemos por 'bem, no uso da Nossa autoridade ordinaria, determinar o seguinte:
1.
° — £ criada a Missao Catolica do Imacu'lado Cora^ao
de Maria de Brito Godins, com sede nas imedia^oes da povoa^ao do mesmo nome;
2.
° — A nova Missao tera como territorio proprio toda
a area actual da circunscri^ao do Cambo, o qual e, para todos
os efeitos canonicos, desmenbrado da Missao de Malanje e
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substitui a Missao de Santa Maria de Marimba, que se considera extinta, enquanto se nao fizer uma nova reorganiza^ao
missionaria do Cambo;
3.
° — A Missao de Brito Godins tera livros de registo
proprios, gozara dos direitos e deveres das outras missoes da
Diocese e fica incorporada no Arciprestado de Malanje;
4.
° — Os missionaries de Mussuco continuarao a ter jurisdi^ao nas catequeses que actualmente lhes estao confiadas na
margem esquerda do Rio Quango, nos Postos de Milando e
de Tembo A'luma, e bem assim noutros que na mesma zona
venham a estabelecer ate a confluencia do Rio Cambo com o
Cuango.
5.
° — A Missao de Brito Godins e corifiada aos missio
naries das Dioceses das Vascongadas, que prestam servi^o na
Diocese de Malanje, de entendimento com os seus Prelados
proprios.
6.
° — A Missao de Brito Godins e dedicada ao Imaculado
Cora^ao de Maria, devendo a festa do titular ser ce'lebrada no
dia 22 de Agosto de cada ano, em conformidade com as leis
liturgicas.
Registe-se, cumpra-se e comunique-se as missoes interessadas.
Dada em Malanje, sob Nosso sinal e selo, aos vinte e dois
de Agosto de 1960, Festa do Imaculado Cora^ao de Maria.
■f

M a n u e l, Bis-po d e M a la n je

BEAST, 1960, p. 65-66.
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