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MISSÃO DA CONGREGAÇÃO
EM
BURKINA
FASO,

literalmente significa «País dos
homens íntegros».
Em KOUDOUGOU , cidade
situada a 100 km de
OUAGADO UGOU (capital
do país) existe uma pequena
comunidade, implantada em
1955 com a fina lida de de
acompanhar as irmãs jovens
estudantes na escola de
enfermagem, ao mesmo tempo
inserir-se na Igreja diocesana,
e marcar presença no Centro
PMI-CREN.
ATUALMENTE: A comunidade
de Burkina é formada por duas
presenças:

1ª - KOUDOUGOU

Assegura esta atividade atualmente
um grupo de três irmãs de votos
perpétuos:
1 Edelia BRAVO, superiora
2 Ma. Covadonga González
3 Ida Kwpanku
Estão disponíveis para o acolhimento
e acompanhamento de jovens com
inquietação vocacional e com desejo
de responder a um possível
chamamento do Senhor para a vida
hospitaleira.

2ª. OUAGADOUGOU

Missão Apostólica: As irmãs
realizam a missão apostólica
colaborando na P.M.I. (Proteção
Materna e Infantil) de NAYALGUE;
Educação e Acompanhamento em
Saúde e Nutrição das mães e crianças
que sofrem esses problemas.

O grupo de irmãs reside na Capital
de Burkina, numa casa alugada. O
primeiro objetivo é facilitar a
formação das irmãs, vivendo em
comunidade e estando perto dos
centros de formação e universidades.

Nesta PMI:

Maria Dolores Fernández é a
responsável do grupo. O número de
irmãs varia cada ano, segundo as
necessidades de formação (as que
terminam, as que começam).

- Consulta uma vez por semana
- Colaboração com a Diocese
Realizam também:
 Consulta diária em Saúde Mental

nos espaços do seminário.

 Acompanhamento de doentes

adultos, na realização de um
projeto agrícola de readaptação
social.

Este grupo acolhe as pessoas (irmãs,
etc.) em visita de passagem para as
comunidades de Togo e Burkina.

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de B ur k i na F a s o
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 Koudougou - Ouagadougou (Burkina Faso), 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.

