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DOMPOASE, hospital
primário Bento Menni
Em 1996, o Bispo da Diocese de
Obuasi (GANA) solicitou à
Congregação de Irmãs
Hospitaleiras que tomasse conta
da assistência em saúde, na área
da medicina geral e saúde mental
num distrito carente de serviços.
Desde a sua abertura funcionou
como Centro de Saúde primária,
Em 2015, foi acreditado como
H o s pi ta l P r i má r i o. Te m
consultas externas, maternidade
e Centro de Dia em saúde
mental.

Colaboram com as irmãs,
entre outros:
 Médicos
 Parteiras
 Enfermeiros generalistas e

enfermeiros especializados em
psiquiatria
 Pessoal de laboratório
 Auxiliares de enfermagem
 Pessoal de limpeza
 Motoristas
O hospital acolhe todos os anos
voluntários através da Fundação
Benito Menni.
A Comunidade

Atividade geral
Atividades:
* Maternidade
* Consulta geral
* Laboratório
Centro de Dia em Saúde
mental
 Jovens e adultos
 Reabilitação
 Consultas
 Visitas às povoações
PRODUÇÃO de Água e Olemix

A comunidade é formada por
quatro irmãs: 1 de Filipinas e 3 de
Gana.
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1 Mary ARKOH, superiora e diretora
do hospital
2 Winnie GUYAO, Centro de Dia de Saúde Mental
3 Joana AGBOTSE, ecónoma
4 Cecilia ESHUN, formadora

Nesta comunidade está a etapa
formativa do “Postulantado”
Também recebe jovens que
desejem fazer uma experiência
vocacional.
Realiza atividades de:
* Pastoral da saúde
* Pastoral vocacional em
escolas secundárias
* Encontros com jovens

ORAÇÃO pela Comunidade e Missão em Dompoase (GANA)
Ó Deus, Pai dos crentes, que multiplicaste sobre a terra os filhos da promessa fazendo de Abraão o pai de todas as nações, como
tinhas prometido. Confiamos-te os trabalhos da Comissão Hospitaleiras em África. Obrigado pela semente de Hospitalidade
plantada nesse continente. Que hoje como ontem e sempre, nos comprometamos como Abraão a sair de nós mesmas para entrar
no grande projeto congregacional que quer em África uma única casa onde cada um se sinta corresponsável na sua construção.
Faz que escutemos a tua voz e sigamos o exemplo do nosso pai na fé. Nós te pedimos hoje pela Comunidade e Missão em Dompoase (Gana), ao mesmo tempo que nos confiamos à intercessão de Maria, NSSCJ, de Santo Agostinho, de S. Bento Menni e das
irmãs que nos precederam. Amém.

