
Presença hospitaleira 

hoje  

1- Centro de reabilitação 

psicossocial  

Criado em 1997, em Mahotas 

(Maputo) para reabilitação de 

pessoas adultas que sofrem 

doença mental e deficiência 

intelectual. 

 2– Unidade de reabilitação 

infantil  

Em  2002,  acolhendo e 

tratando tantas crianças com 

múltiplas deficiências. 

3- Centro de Acolhimento 

Temporário  (CAT)  

Para reabilitação de adultos, em 

vistas a autonomia de vida. 

 

 

P re s en ci a H o sp i ta lar ia  e n Mo za mb i q ue  

ORA ÇÃ O  
pela  Co mun id ade e  M issão  

de  M apu to  

     “ ÁFRICA MANTÉM ACESA A LÂMPADA DA HOSPITALIDADE” 
 

    Hospitaleiras África 

Histórico  

1– As primeiras irmãs 

chegaram a Moçambique em 

1959, e logo começam a sua 

missão  em saúde mental, 

ocupando-se de pessoas com 

doença psíquica em dois 

Centros : Hospital  psiquiátrico 

de Marracuene e Clínica 

psiquiátrica em Benfica. 

Com a independência política 

do país em 1975, o Estado 

nacionalizou os centros e as 

irmãs voltaram para Portugal 

em 1978. 

2- Em 1989,  o governo de 

Moçambique pediu a 

colaboração da Congregação, 

que  veio a realizar a missão 

com pessoas marcadas pela 

doença mental internadas no 

Hospital psiquiátrico de 

Infulene, a partir de 1990. 
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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 de Maputo (Moçambique), ao mesmo tempo que nos 

confiamos à intercessão de Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém. 
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