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E R E C T IO N D E L A M ISSIO N D E M O N G U A
(23-11-1964)

SOMMAIRE —■Erection canonique. — Delimitation territoriale.

PROVISAO

Dom Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da
Santa Se Apostolica, Bispo de Sa da Bandeira.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude, Paz e Ben^ao
em Cristo Nosso Senhor.
Considerando que o consolador desenvolvimento missionano da Missao da Visita^ao de Nossa Se'nhora, de Omupanda, impoe um desmembramento para mais eficiente assistencia a cristandade, ja oonstituida;
Considerando que, na area da Mongua, e mais urgente
e solicitado pe'los proprios fieis ta'l desmembramento;
Considerando que os generosos esfor^os feitos desde ba
muitos anos pelos Missionaries da Omupanda tornam possivel a estrutura^ao de uma Missao na area da Mongua, sem
mais demora;
Tendo ouvido, em tempo, sobre o assunto, os Nossos
Consu'ltores diocesanos;
E obtido o acordo da Congrega^ao do Espirito Santo;
Havemos por bem determinar:
1.
° — E desmembrado da Missao da Visitafao de Nossa
Senhora, de Omupanda, o territorio do actual Posto Admi
nistrative de Mongua;
2.
° — £ criada, com o territorio agora desmembrado e
com sede nos edificios ja erguidos no sitio de Milunga, uma
nova Missao, que tera por Padroeiro, Santo Antonio de Lisboa;
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3.
° — £ confiada a nova Missao a Congrega^ao do Espirito Santo;
4.
° — A nova Missao de Santo Antonio, da Mongua,
entra a funcionar em 1 de Mar^o proximo, devendo a partir
dessa data ter livros proprios de registo e todos os direitos,
deveres e regalias que a legislate em vigor confere as Missoes
desta Diocese.
Esperamos que o zelo ja comprovado dos Missionaries e a
entusiastica colabora^ao dos fieis converterao a nova Missao
em oentro fervoroso e modelar de ac^ao missionaria, para a glo
ria de Deus e bem das almas.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das
Nossas Armas, aos 23 de Fevereiro de 1964, Segundo Do
mingo da Quaresma.
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