
Verão de 2015
Missão para o Congo DRC

12  de  julho  a   18 de agosto



Kinshasa – 13 to 15 July

Kinshasa – 13 a 15  de  julho
Ficar nas Serviteurs de la Charité,
Victorine cumprindo suas tarefas 

em Kinshasa
Segunda-feira, 13 de julho, ao entardecer, celebrar o 

novo Bispo Auxiliar de Kinshasa 

Dom Jean-Pierre KWAMBAMBA MASI
Missa  solene na capela

A recepção é para todos, amigos, crianças de rua ....



















Quarta-feira, 15 de julho

Vôo de  Kinshasa a Kananga
pela CAA



República Democrática do Congo



KANANGA

Casa da Bíblia

De Nossa Senhora  de Sion





Basicamente, o lar de  ‘Nossos Anjos de Guarda'







Sanitários públicos



Os banheiros públicos estão terminados



Construção de um chuveiro e toalete









Existem torneiras  .... Mas, não existe água 
encanada !

Na melhor das hipóteses, a água  abastecida pela 
cidade  chega por dez minutos, duas vezes na 
semana, para encher jarras, latas e bacias....

Outra possibilidade, comprarmos água a 300 
metros de distância

As meninas pegam a água para nós, carregando 
bacias de 40 litros em suas cabeças ….

Papel higiênico é jogado fora, em baldes e, depois, 
incinerado.





Um quarto será transformado em biblioteca, escritório, abrigo das 
baterias dos painéis para energia solar que suprirão o abastecimento 

disponível da energia elétrica da cidade, entre 19.30 h. e  23:00h. (Vista 
das caixas de Bíblias!)







KANANGA
de  quinta-feira,  16, a sábado,18 de 

julho
Três dias de formação sobre:

Páscoa Judaica : PESSAH

Os Amigos de Sion estavam todos presentes













Antoinette NGOYA

« Anto », irmã de 
Victorine, preside 
tudo  

as lojas , 

a cozinha

e a distribuição de 
70 a 90 refeições 
por dia.











Sr Victorine’s mother





O Poço  

Theodore RATISBONNE

no quarteirão  do matadouro de Kanaga

Primeira tentativa  …..

Foi encontrada água com 82 metros de 

profundidade

Foi instalada a bomba do poço com 64 metros 

de profundidade 

Será instalado um gerador potente no espaço 

abaixo da caixa d'água , para puxar a água 

para cima

























Empréstimo do gerador da paróquia  para fazer a 
experiência















O engenheiro e sua equipe….alegria!!!



Domingo, 19  de julho – 14:00h. 
partida para  

LWIZA – LUIZA
aproximadamente, 225 km ao 

sul de  Kananga





Hortense, que administrou os “trabalhos domésticos”



Carregamento da bagagem



Parada na residência dos Padres Scheut de Kananga



Victorine e seu pai….



Lwiza - LUIZA
Domingo, 19  de julho – 14:00h. 

partida para  
LWIZA – LUIZA

aproximadamente, 225 km ao sul de  Kananga
Convidadas pelo  Bispo, Dom  Félicien MWANAMA ,

Fomos recebidas pelo Padre  Anatole
que preparou tudo para a formação:

Aproximadamente 100 trabalhadores pastorais, 2 por 
paróquia, divididos em dois grupos:
Um grupo, com Victorine para  :

« re-abrir a Bíblia »
Outro grupo, com Yvonne, sobre 

« Festas Judaicas e  Festas Cristãs »



Pe.  Anatole  e Ir Victorine



O propedêutico para os seminaristas está sendo 
preparado 

Este é o local onde os participantes masculinos ficam,
em campo de rickety a 7km, a pé, do centro de
formação ..... que eles terão de caminhar pela manhã e
ao entardecer, a não ser que tomem um taxi motorbike.







Irmã Mélanie cuida bem de nós na casa do Bispo onde 
estamos hospedadas.





O primeiro dia ….

Distribuição de Bíblias em Tshiluba

Com uma capa para cobrí-la

Tat Germain, Antoinette e Hortense 

ajudam-nos na entrega













Sessão de fotos na hora do intervalo …. com Tat Germain



Antoinette, professora e catequista, que sintetiza em um 
quarto de  hora, em  Tshiluba, o que Yvonne ensinou, por 

duas horas, em francês  !!!













Jantar, uma noite, com Madre Christine, superiora das 
irmãs do Imaculado Coração de Maria, de Luiza





Domingo, 26 de julho de 2015

Missa de encerramento em  
LWIZA

Grande procissão de ofertas,

Discursos de agradecimento

coro….













Después de la misa, la comida preparada por las cocineras... 
¡alrededor de cien personas todos los días!







Saindo de motocicleta para os homens....

















Um veículo colocado à disposição pelo Bispo, para 
levar embora os participantes que vivem a  100 
km ou mais, de distância.









…. E, partimos para 

NDEKESHA

Domingo, 26 de julho, às 14:00h.

Estamos 7 pessoas dentro….

Antoinette e uma jovem  « noviça »,

que aproveitou o transporte ,

estão sobre as malas por poucas horas de 
viagem….

no vento e na poeira !





Padre Anatole e Padre Philémon estão lá para 
despedirem-se de nós.



NDEKESHA

diocese de LUEBO

A igreja

a vila

o hospital

o mercado

a vila







O mercado











A vila



























O hospital







O grupo de  28 
trabalhadores da paróquia 

da diocese de  LUEBO 
participando no curso sobre 

as Festas Judaicas 
e as Festas Cristãs



Distribuição de Bíblias em Tshiluba













Uma participante que desafia…. e faz perguntas





Um grupo de  3 coordenadores Sion  

vem de Kananga

com Irmã Victorine e Yvonne



Tat Germain e uma irmã de Ndekesha



Antoinette 

e

Hortense











« Õrfãs» adotadas

com frequência, muito novos

(alguns dias de idade ! )





Irmã Eugénie e « seu filho »





Partida: Quinta-feira, 24 de julho, 
planejado para as 14:00h... 

esperamos até 19.30h. e chegamos 
em casa à meia-noite!









Volta para Kananga

Após descanso de três dias,

Abertura pela manhã de  3 de agosto

de uma sessão sobre

o Pai Nosso

da segunda-feira, 3, a Sexta-feira,  7 de agosto

com 60 a 90 participantes, dependendo  do dia



Yvonne





Antoinette





Encerramento na sexta-feira, 7 de agosto, com a oração do

Pai Nosso 



Quinta-feira,  6 de agosto
dando as boas vindas a  Iuliana

que chegou na noite anterior, em 
Kananga.















Palavras de acolhida por Alphonsine







Quinta-feira, jantar na residência do Monsenhor Marcel 
MADILA

com Monsenhor Pierre, de LUEBO

e o bispo de MUEKA



Depois, partida apressada de Yvonne, para  Paris 
8 e 9 de agosto,

Irmã Iuliana, com a ajuda de Irmã Victorine,
ofereceu a formação,da segunda-feira, 10, a quarta-

feira, 19 de agosto, inclusive,
sobre

« Os Milagres e as Parábolas de Jesus »
Com a presença fiel dos participantes

Domingo, 23 de agosto, aconteceu a inauguração 
do Poço Theodore no quarteirão do matadouro  


