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História: Presença da Congregação na
Guiné Equatoriale
I- A Congregação entrou na

Guiné em 1980, respondendo
a um pedido feito pelo atual
Presidente
da
Guiné
a
Espanha,
para
que
lhe
ajudassem a levantar o país
depois do golpe de estado. As
irmãs
vieram
como
Cooperantes, tal como a
maioria das Congregações
ainda hoje existentes, tanto no
campo do ensino como da
saúde, e cooperantes leigos.
Ao longo destes 35 anos
passaram pelo país uma longa
lista de Irmãs colaborando
sempre em projetos de
Cooperação, mas sobretudo
dando
testemunho
de
Hospitalidade.
1– A primeira comunidade em
Akurenan em
1980, foi
formada por três irmãs, uma
de cada Província de Espanha
e
uma
de
França;
permaneceram ali até 1981.

CARTA DE SERVIÇOS

II– Atualmente a comunidade
é formada por seis irmãs, três
em cada uma das missões:
Ebibeyin e Bata:
Julia
Millán,
Francisca
Fernández , Antonia Plata, Mª
Luz López, Sonsoles Sánchez,
Delphina
Mingnanguibe,
(pertence à província canónica
de França).
As Irmãs que estiveram ao
longo destes anos na Guiné
eram espanholas. Não temos
nenhuma vocação nativa.










III- Centro de Saúde de
Angokon
Pertence ao Bispado da
Diocese de Ebibeyin, foi aberto
em 28/02/1994.
Realiza
atividade
assistencial
de
segundo nível.
A equipa profissional é
formada por 17 pessoas
incluídas as 3 Irmãs.
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Consultas de medicina geral de adultos.
Consultas de pediatria
Consultas de saúde mental
Laboratório
Curas / Injetáveis
Farmácia
Controle pré-natal
Formação
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Irmãs que formam a comunidade
1- Francisca Fernández

2- Mª Luz López
3- Mª Pilar Iñiguez

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de
E b e b iy i n ( G u i né E qu a t o r i a l)
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 de Ebebiyin (Guiné Equatorial), ao mesmo tempo que nos confiamos à intercessão de
Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs Silvia
que nos precederam. Amém.

