
jovens e  na pastoral das vocações; na 

pastoral da saúde.  

 

A Família hospitaleira 

Desde a sua chegada a Macia, as 

irmãs começaram a traçar um 

caminho com algumas pessoas 

motivadas e desejosas de colaborar 

com a missão, a partir da sua vocação 

cristã, pondo-se ao serviço das 

pessoas doentes e necessitadas, 

surgindo assim o grupo “família 

hospitaleira”.  

O facto de ir integrando 

progressivamente estes jovens leigos 

hospitaleiros, leva a ver o futuro com  

esperança, pois no combate podem 

contar com corações abertos e 

disponíveis e diversas mãos para 

enfrentar situações de marginalização 

e lutar juntos por um mundo melhor 

no compromisso social pela defesa 

dos direitos, da dignidade e da justiça 

da pessoa humana.  

Nesta peregrinação hospitaleira 

anima-as as palavras do Papa 

Francisco: «nunca percais a coragem 

de ir pelos caminhos do mundo. A 

consciência de caminhar, mesmo com 

passos incertos, é sempre melhor que 

ficar parados nos questionamentos e 

interrogações». 

 

Perspetivas de futuro? Chegar a 

compreender que vale a pena 

continuar a trabalhar nesta cidade, 

sem perder de vista os desafios que 

isso implica.  

ORAÇ ÃO pela  C omunidade e  M iss ão  de  Macia  

  ”ÁFRICA MANTÉM ACESA A LÂMPADA DA HOSPITALIDADE” 

 

     Hospitaleiras África  

MOÇAMBIQUE - Comunidade S. 

Bento Menni – Macia 

Histórico: A 11 de abril de 2012, três 

irmãs, da Província de Portugal 

deixaram o centro de Matola (onde 

realizavam a missão de hospitalidade) 

e chegaram a Macia (outra região de 

Moçambique - cf. CHAF n°1-) para 

abrir (fundar) uma nova presença.  

O Centro S. Bento Menni, abriu as 

suas portas no dia 11 de março de 

2013. Está situado perto do Centro de 

Saúde de Macia, nas instalações do 

“Pfuka u famba” (= levanta-te e anda)  

O Centro de Dia tem três salas para as 

diferentes atividades, uma cozinha/

sala de jantar, dois wc e um espaço 

para horta.  

Presença Hospitaleira    

Além do Centro de Dia, as irmãs 

prestam os seus serviços participando 

nas consultas do serviço de 

psiquiatria no hospital, fazendo visitas 

ao domicílio e realizando pastoral da 

saúde.   

Atendem pessoas com grande 

pobreza e fragilidade que deambulam 

pelas ruas.  

Servem de intermediárias com os 

órgãos de Saúde e Ação Social. 

Deslocam-se a outras localidades fora 

da cidade de MACIA para dar 

formação sobre saúde mental.  

Estão integradas na paróquia e parti-

cipam nas comunidades  eclesiais de 

base; no grupo de  

Encarnação 

1 Filomena, superiora e diretora  

2 Maria José Ramos, enfermeira 

3 Sabina Florinda, pastoral 

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 Macia (Moçambique), 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. 

CHAF - FICHA  N°16. AGOSTO 2017 

Comunidade e missão de Macia (Moçambique)  

3 

2 1 


