EM QUE CONSISTE
Chamamos Voluntariado Missionário a toda a
ação gratuita orientada a fazer o bem às pessoas doentes, deficientes e necessitadas
atendidas nos nossos Centros ou com eles relacionadas, em Moçambique e Angola.
Tem dois objectivos principais:


Experimentar de forma comprometida a
solidariedade humana na partilha da missão hospitaleira.



Desenvolver projetos de intervenção no
âmbito da saúde.

O Centro de Reabilitação Psicossocial das
Mahotas, em Maputo-Moçambique, tem duas
valências:
A valência de adultos desenvolve essencialmente programas de reabilitação psicossocial,
além do acompanhamento clínico, de enfermagem, psicológico e espiritual.
A valência infantil destina-se a crianças afetadas por: paralisia cerebral; autismo; miopatias;
síndrome de Down; deficiência mental; microcefalias; epilepsia. Também são apoiadas crianças com outras patologias como SIDA, tuberculose…
Em Lubango, Angola, o nosso projeto consiste em diagnosticar, tratar e acompanhar
pessoas com doença psíquica, em regime de
ambulatório, trabalhando também por formar
as suas famílias e desfazer o estigma associado à doença.

A vocação missionária tem a ver com o
nosso serviço aos outros. «Com efeito, a
nossa vida na terra atinge a sua plenitude,
quando se transforma em oferta».
Papa Francisco na Exortação "Cristo Vive"

ESTOU
À TUA ESPERA

INFORMA-TE + EM:
Irmãs Hospitaleiras

voluntariado.missionario@irmashospitaleiras.pt

VOLUNTARIADO MISSIONÁRIO

E

EXIGÊNCIAS

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

COMUNIDADE RELIGIOSA

A participação no Voluntariado Hospitaleiro Missio-

O Voluntário integra-se nas atividades de acordo com

As Irmãs Hospitaleiras que dirigem os Centros vi-

nário tem algumas exigências:

a sua formação profissional, ou em áreas do seu agra-

vem em comunidade e realizam a missão com um

do em que possa intervir. Considerando, porém, a

estilo de vida entregue e dedicada aos que mais ne-

missão do Centro e as principais necessidades, pode

cessitam da sua ajuda.

A Instituição


Propõe e orienta os projetos.



Dá alojamento e alimentação.



Assegura o afeto em todas as circunstâncias.

O Voluntário


Oferece tempo e disponibilidade.



Realiza um projeto de acordo com as necessidades.



Faz uma experiência inesquecível.

A Preparação

atuar especialmente nas áreas a seguir indicadas.

A experiência de Voluntariado Missionário permite
conhecer esta forma de vida consagrada na Igreja.
A colaboração ou participação em atividades pasto-

As Áreas:


Acompanhamento humano



Cuidados de enfermagem



Higiene e conforto, alimentação



Fisioterapia, treino de marcha



Educação e ensino



Formação das mamãs



Visitas domiciliárias



Emergências não previstas

rais dentro ou fora do Centro, se estiver nos planos
do Voluntário, e os tempos livres dos fins de semana
facilitam o conhecimento e a interação com a comunidade humana envolvente.

previamente para a missão, com o acompanhamen-

A Comunidade religiosa agradece.
As crianças agradecem.

to da Comunidade em Portugal. Outras condições

E, no fim… tu também vais agradecer.

A candidata ou candidato a Voluntário prepara-se

são acordadas com o Voluntário.

Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro.
S. Bento Menni

