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E R E C T IO N D E L A M ISSIO N D E D O M BE G R A N D E
(8-IX-1960)

SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique.
— Delimitation territoriale.

PROVISAO

Ha pouco mais de sete anos que par Nos £oi criada a Mis
sao Catdlica de Nossa Senhora de Nazare de Benguela.
Os habitantes da area da Missao corresponderam tao cristamente aos sacrificios dos seus missionarios que no corrente
ano, ja depois de ter sido desdo'brada com a cria^ao da Paroquia-Missao de Caimbambo, a Missao da Nazare conta para
cima de 22 000 catdlicos.
Os habitantes dos Postos Administrativos do Dombe
Grande e do Mamue queixavam-se e com razao, que tinham
de percorrer uma distancia demasiado longa para poderem ir
a sede da Missao.
Ha ja bastante tempo que a Direc^ao da Companhia do
A^ucar do Dombe Grande vinha insistindo no pedido da criafao de uma Missao no Dombe Grande, oferecendo a mais
generosa contribui^ao com casa de residencia para o pessoal,
Igreja para europeus e para indigenas, subsrdios mensais aos
missionarios e a maior liberdade de evangeliza^ao, nao so junto
dos muitos trabalhadores brancos e pretos da Fazenda, mas
tambem junto de todos os habitantes dos Postos Administra
tivos do Dombe Grande e do Mamue.
So a mais absoluta fa'lta de pessoal Nos inibiu de aceitar
ha mais tempo tao magnanima como liberal contribui^ao, para
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uma obra de valor transcendental, da parte da benemerita Companhia do A^ucar.
Vencidas nao poucas dificuldades chegou enfim a hora de
realizarmos os nossos desejos e atendermos as instances suplicas dos numerosos cristaos espalhados pelas pescarias e pela
regiao interior dos Postos do Dombe Grande e do Mamue.
E, assirn, ouvido o Conselho Diocesano e o Superior Prin
cipal dos Missionaries do Espirito Santo nesta diocese de Nova
Lisboa, no uso da Nossa jurisdi^ao ordinaria;
Havemos por bem determinar e determinamos:
1 — Desmembrar da Missao de Nossa Senhora da Nazare
a area dos Postos Administrativos do Dombe Grande e do
Mamue e criar a nova Missao Catdlica do Dombe Grande;
2 — Dar por titular a nova Missao Sao Francisco Xavier,
que era o titular da Igreja existente na Fazenda da Companhia do A^ucar do Dombe Grande;
3 — Confiar aos Missionaries do Espirito Santo a nova
Missao, nomeando o Reverendissimo Senhor Padre Cidalino
Ferreira de Melo o seu primeiro Superior;
4 — A nova Missao tera livros proprios para o Registo
Paroquial e Triplicados, conforme o tegulamento em vigor.
Publique-se no «Boletim Edesiastico de Angola e Congo»
e na «Revista Mensal das Missoes Catolicas da Diocese de
Nova Lisboa».
Dada em Nova Lisboa e Pa^o Episcopal, aos 8 de Setembro do ano de 1960, Festa da Natividade da Bemaventurada
Virgem Maria.
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