
Paralelamente a este serviço  

direto aos doentes, as Irmãs  

desde o início estabeleceram 

contactos com o Governo Pro-

vincial e com a Direção Provin-

cial da saude. 

Este oferece-lhes um terreno 

para a construção de um Centro 

de Dia que  tem por objetivo: o 

acolhimento e cuidado às pes-

soas que sofrem problemas de 

saude mental e neurológicos. 

Em 2014 o terreno foi registado 

no cadastro e as irmãs passaram 

a obter o titulo de propiedade. 

Apresentaram então o plano  de 

construção e o Conselho Muni-

cipal aprovou-o. 

 

A Comunidade 
 

Esta comunidade, composta por 

tres irmãs, tem por missão:  

* a atenção e cuidado de reabili-

tação dos doentes mentais da 

Provincia da Huila e 

* a atención à pastoral vocacio-

nal.   Atualmente tres jovens, 

Hospitaleiras África 

Presença da Congregação em An-
gola 

A  Congregacão chegou a Angola 

em 2006, com uma irmã  e uma lei-

ga missionária, para conhecerem  a 

realidade angolana. 

Entre 2006-2008, a presença hospi-

taleira esteve submetida  a uma cer-

ta instabilidade dada a dificuldade 

na obtenção dos vistos de entrada 

no país. A partir do momento em 

que se pode obter  o visto por um 

ano e não ter que sair do país per-

manentemente, a presença passou 

a ser mais  estável.  

A comunidade foi constituída   ca-

nonicamente em março de 2010. 

Até esta data o grupo comunitario 

era composto por 3 ou  4 irmãs que 

se esforçavam  por dar resposta  às 

diferentes solicitações da popu-

lação: consultas psiquiátricas, vo-

luntariado  no Hospital Psiquiátrico 

(ajudando na higiene e ergoterapia) 

e realização de palestras sobre 

doenças mentais sobretudo à po-

pulação mais jovem. 

Lubango, capital da provincia da 

Huíla, foi o primeiro  lugar onde se 

realizaram as consultas  ambulato-

rias  em 2007. Com  a rápida multi-

plicação desta atividade a lugares 

“AFRICA MANTEM  ACESA A LAMPADA DA HOSPITALIDADE” 

 

Comunidade e Missão em Lubango (Angola)  
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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 Lubango 

(Angola), 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. 

Oraçao  pela comunidade do Lubango (ANGOLA) 


