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República Democrática do
Congo “Zaire”, África Central, 9
países fronteiriços. Em 1960 obteve a
independência. A capital Kinshasa tem
11 milhões de habitantes. A RDC tem
mais de 450 grupos étnicos com
grandes diversidades culturais. O
cristianismo é a religião que reúne mais
pessoas.
Presença da Congregação no
coração da saúde mental.
Chamada pelo Cardeal Joseph Malula,
a Congregação chegou a Kinshasa a 30
de setembro de 1989 com as três
prime iras irmãs: Ânge la , M ª
Covadonga e Andrea, para encarregarse dos doentes mentais, integrando-se
na estrutura sanitária da diocese e no
programa "cuidados de saúde para
todos Kinshasa". As irmãs formam-se
em saúde tropical e estagiam no Centro
Neuro-psico-psiquiátrico (CNPP), para
compreender a saúde mental no
contexto africano. Aprendem a língua
local mais falada na cidade.
1991: abertura oficial do Centro de
Saúde Mental Telema (Levanta-te) Matete. Caraterísticas do CSM:
Edifício para consultas, sala de EEG,
tratamento
e
distribuição
de
medicamentos, sala de reuniões,
biblioteca, arquivo. Locais para
Centro de Dia.
1993: houve uma pilhagem geral na
cidade, perderam tudo, salvando
apenas o CSM TELEMA! No mesmo
ano começou o postulantado,
florescente até ao dia de hoje.
2001: foi criada Betânia, uma
pequena extensão do Centro TELEMA
destinada a acolher "mulheres doentes
mentais da rua e ajudá-las a recuperar a
saúde e a reintegrar-se na família".
Desde o princípio a equipa do CSM
preocupa-se por aproximar os serviços
de saúde mental à população,

Assim apareceram as "antenas":
centros de consulta em diversos bairros
da cidade. Antenas externas à
cidade de Kinshasa, asseguram as
consultas em lugares muito distanciados
da capital.
Desde a sua chegada a Kinshasa as
irmãs mobilizaram as capacidades locais
em favor da missão hospitaleira. O
germe do que hoje é ali a família
hospitaleira está na origem da
Congregação em Kinshasa. Um
pequeno grupo de “mamãs” colaborava
ativamente nas visitas ao hospital
psiquiátrico de Kinkole. 24 de abril de
2005, foi a data escolhida para dar
"corpo" a este grupo que começava a
crescer e, sobretudo, a surgir entre elas
um grande desejo de viver os valores
hospitaleiros e comprometer -se
ativamente no campo da missão.
Janeiro 2009: abertura do 2° Centro de
Saúde Mental "Telema-Kintambo",
noutra zona da cidade, oferecendo os
mesmos serviços que Telema-Matete,
com a ação acrescentada de acolher
doentes mentais da rua com: tratamento
farmacológico, alimentos e higiene, ajuda
para restabelecer a relação familiar, local
polivalente para formação, biblioteca,
reuniões, etc. e casa para o grupo de
irmãs que assegurara a viabilidade do
projeto.
Formação e sensibilização das
famílias, do doente e do meio, pois
necessitam ser acompanhados e
orientados. A publicação do boletim
"Saúde mental para todos" é um dos
recursos de informação à família, ao
doente e à sociedade.
Cooperação internacional.
O desenvolvimento da missão é possível
graças a um conjunto de forças solidárias.
Através da Fundação Bento Menni

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de
K i ns h a s a ( R e p ú b l i ca D e m ocr á t ic a d o C o n g 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 teSilvia
pedimos hoje pela comunidade e missão de Kinshasa (Congo), ao mesmo tempo
que nos confiamos à intercessão de Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém.

