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Camarões

nos

Yaoundé
Respondendo ao chamamento da Igreja
local, a Congregação chegou aos
Camarões no dia 22 de setembro
de 1993 com a intenção de criar um
projeto de saúde mental. Desde o
princípio este projeto foi aprovado
pelas autoridades da área da saúde e
teve todo o seu apoio e estímulo.
A abertura da missão foi antecedida
por um programa intenso de formação
e sensibilização em psiquiatria,
programa que se realizava a par e passo
com visitas domiciliárias das pessoas
doentes. Ao mesmo tempo, junto com
outras congregações, as irmãs
asseguravam uma presença nas
áreas de saúde e social na prisão
central, atividade ainda hoje se
continua a realizar.
O decreto ministerial de
aprovação do Centro foi assinado
em 19 de junho de 1997 e uns meses
mais tarde foi inaugurado o novo
Centro de Saúde Mental em Efoulan
(Yaoundé) com duas estruturas:
Dispensário e Centro de Dia. Nesta
mesma colina se situa o noviciado e a
c omunidade re lig ios a que se
responsabilizam pela missão.
A Cooperação internacional, a
Fundação Benito Menni são um apoio
importante para concretizar estes

Atualmente: o Centro Bento Menni
de Yaoundé está estruturado assim:
CSM (Centro de Saúde Mental):
Consulta diária
Consultas externas: 3 Antenas
Prisão central
Centro de dia:
Reabilitação
Terapia ocupacional
Especialistas:
Psiquiatra
Neurologista
Psicólogo
Enfermeiros especializados
Educadora especializada
Este Centro recebe diariamente entre
150/200 doentes, atendidos por uma
equipa especializada de irmãs,
colaboradores e voluntários.
“Comunidade formativa” :
* As irmãs que asseguram a missão
apostólica: CSM, Antenas, Prisão
* O grupo de 15 junioras, em
formação, estudo e atividade
apostólica.
* Acompanha um grupo de aspirantes.
Noviciado:
Equipa formativa e 17 noviças que
participam com o grupo “Família
Hospitaleira– Amigos das irmãs
hospitaleiras” (em geral estudantes
universitários), prestando serviço aos
doentes mentais que vivem na rua.

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de
Y a ou n d é ( C a ma r õ es )
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 Yaoundé (Camarões), ao mesmo tempo que nos confiamos à intercessão de
Silvia
Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos
precederam. Amém.

