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NOVICIADO DE ÁFRICA EM YAOUNDÉ
(CAMARÕES)
Em 1995 começou o Noviciado na África
francófona com um primeiro grupo de 3
jovens: duas dos Camarões e uma da
RDC – Kinshasa.
O noviciado foi instalado numa casa alugada perto do Centro Espiritual “o Cenáculo”, lugar que convinha perfeitamente para esta etapa de formação. Ao
mesmo tempo, era uma nova aventura
para a Província de França em África.
A comunidade do noviciado foi constituída logo que se juntaram as primeiras
noviças e continuou até 2010, ano que
que se fechou a comunidade canónica e se
transformou em “grupo” autónomo,
sendo responsável do mesmo a Mestra de
noviças. A mesma superiora serve a comunidade apostólica e o juniorado que
reside na mesma propriedade formandose assim uma única comunidade.
As noviças do 1º ano participam na formação própria para esta etapa; realizam
certas atividades apostólicas juntamente
com as do 2º ano, outras fazem-nas com
o seu grupo.

 Comunicação e utilização dos mcs.
 Sacramentos e retiro espiritual (dois

Organização do noviciado:

3 meses de experiência apostólica em

No exterior: Cursos e sessões de formação em Mbalmayo e Mvolye
Em casa:
 Gestão das emoções, pessoas e bens.
 Psicologia e antropologia.
 Espanhol.

sacerdotes).
 Carisma e espiritualidade.
 Vida comunitária segundo Santo

Agostinho.
Apostolado:
A Irmã Marie Laurent e duas noviças

são responsáveis pelas «crianças apadrinhadas» através da Fundação Benito Menni.

Primeiro grupo de noviças em Yaoundé:
Vidas consagradas, vidas que asseguram
a viabilidade do projeto hospitaleiro

Às quartas feiras, Evangelho partilha-

do e distribuição de alimentos a 13
famílias pobres.
1º e 3º sábados do mês visita aos

«doentes da rua».
4° sábado «Caritas». Aos domingos

uma noviça vai à prisão central com a
Irmã Sidonie, que é a responsável.
Apostolado no Centro Bento Menni e

da Madre Teresa de Calcutá.
Bata-Ebibeyin (G.E.), e no CSM Bento Menni de Douala e Yaoundé.
(noviças do 2° ano).
Dois membros dos “amigos hospita-

leiros” (FH) dão cursos, etc.
Gestão de um galinheiro com o obje-

tivo de ajudar os doentes e colaborar
para a autofinanciação.

O grupo do noviciado está formado por
3 irmãs.
6 noviças do 2º ano
11 noviças do 1º ano
Congo-Togo-Madagascar-GanaCamarões-França: 6 nacionalidades!

O R A Ç Ã O p e l o N O V I C I A DO d e Á f r i ca em Y a ou n d é –C a m a r õ e s
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 pelo noviciado
em Yaoundé (Camarões), 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.

