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ENCARTE CENTRAL 
 

África Central (AFC) 
 
   A Inspetoria “Nossa Senhora da África” 
foi canonicamente ereta em 19 de 
novembro de 1969. Em 24 de janeiro de 
1926, as primeiras irmãs chegaram ao 
Congo, onde os salesianos já estavam 
presentes desde 1911 e pediam com 
insistência a presença das FMA para que 
se encarregassem da educação das 
jovens e das mães. 
   Monsenhor Sak, bispo de Sakania-
Kipushi pediu a presença das irmãs na 
sua diocese. As primeiras 6 irmãs 
começaram a missão em Sakania com 
uma escola elementar para mulheres e 
moças, um laboratório de corte e costura, o oratório e um pequeno orfanato. 
   A presença no Congo até o ano de 1969 dependeu da Bélgica; depois da constituição de 
duas inspetorias Belgas e o aumento das presenças na África Central chegou-se à 
formação desta província com 47 irmãs. 
 
AS FMA 
 
   Atualmente as irmãs presentes em 14 comunidades são 108, 73 com votos perpétuos, 
29 com votos temporâneos e 6 noviças. 
 
As principais obras: 
 
As irmãs prestam o seu serviço em vários campos de trabalho. 
Têm escola elementar e secundária, internatos, centros de promoção feminina, 

alfabetização, pastoral juvenil em 
âmbito diocesano e paroquial, 
animação espiritual de grupos de 
jovens, patronatos, centros de 
saúde. 
   Grande parte do trabalho é 
dedicado ao ensino: há interesse 
pela formação profissional (corte e 
costura, perito em comércio, em 
informática), mas também pela 
formação geral (nos seis anos do 
ensino secundário). 
   As irmãs estão cada vez mais 
empenhadas na pastoral com os 
jovens, na catequese e na formação 
religiosa.
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Comunidade de Kafubu (Maria Auxiliadora) 
 
   Localizada a 15 Km do centro da cidade de Lubumbashi, esta comunidade foi constituída 
em 1929 e está na diocese de Sakania – Kipushi. É uma comunidade de 10 irmãs que 
trabalham nas seguintes obras: 
- Liceu “Kwesu” escola e internato com 300 alunos internos e 50 externos, com os 
seguintes cursos: ciências humanas e pedagogia, técnico comercial e administrativo. 

- Gestão de uma escola elementar mista 
“Shibukeni” confiada às irmãs da diocese. 
- Centro de saúde “KAFUBU”, Centro de 
referência para 6 zonas localizadas nas 
aldeias de Kilobelobe, Shindaika, Musoshi, 
Evabuka, Dilanda e Kainakanga. 
- Centro de orientação e formação para as 
mulheres 
- Serviço à população por meio da 
carpintaria, um pequeno negócio de 
artigos de confecções, material de 
manutenção e alimentos 
- Atividades pastorais e educativas nas 
obras da comunidade, na paróquia e nas 
aldeias dos arredores. 
 
Comunidade de Ruashi (Coração 
Imaculado de Maria) 
 
   Localizada a 7 Km do centro da cidade 
de Lubumbashi, esta comunidade foi 
aberta em 1960. A comunidade é 
composta por 10 irmãs, que trabalham nas 
seguintes obras: 
- Escola materna “Bengalis”, com os três 
níveis de ensino; 
- Escola secundária “Hodari”, com 1700 
alunos. É uma escola pública para moças 
com os seguintes cursos: técnica de corte 
e costura (ciclo longo), pedagogia, curso 
comercial e administrativo, especialização 
para formadoras em corte e costura e para 
a escola materna, curso profissional. 
- Duas escolas elementares públicas 
“Hodari blpk I” e “Hodari blok II” 
- Atividades pastorais e educativas nas 
paróquias dos arredores. 
- Diversas atividades extra-escolares para 
a formação da mulher. 
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O caminho através da floresta só é longo se 

não se ama a pessoa que se vai encontrar. 
(Provérbio da República Democrática do Congo) 

 
 
 
 
 

 


