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de 

colaboração 

Missionárias Dominicanas 

do Rosário 

Malange—Angola 

Jublieu da Misericórdia 

Misericordioso como o Pai 

Disse Jesus: 

« Sede misericordioso,  

como também o vosso pai 

é misericordioso. 

Não julgueis e não sereis julgados. 

Não condeneis  

e não sereis condenados. 

Perdoais e sereis perdoados. 

Dai e dar-se-vos-á. 

Colocarão nos vossos braços  

Uma boa medida, calcada, 

Sacudida, transbordante. 

Porque a mesma medida 

Que usardes para os outros 

Será usada para vós» 
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As missionárias Dominicanas do Rosário, com 

residência em Malange – Angola, solicitam aju-

da para reparação da sua Residência que se 

tem deteriorado com o passar os anos e princi-

palmente durante a guerra que assolou o nos-

so país. 

Esta Comunidade Religiosa reside em Malange 

desde o ano de 1978. 

A Comunidade tem como prioridade a forma-

ção das futuras Religiosas que vem de lugares 

distantes do interior e que os pais não tem 

possibilidades de fazerem formação académi-

ca. Além desta prioridade também dedicamos 

a Evangelização em todas as suas dimensões: 

Catequese, Pastoral Juvenil familiar e apoio às 

famílias desfavorecidas. 

Desde a guerra que assolou o país e concreta-

mente neste Província de Malanje a comuni-

dade engajou-se num projeto rural de apoio as 

mulheres camponesas para sua sobrevivência 

alimentar até aos dias de hoje, também lhe 

dando formação humana – cristã e apoia-mos 

nos trabalhos de campo 

A comunidade vive do salário de uma Irmã en-

fermeira e da pensão de outra, onde se torna 

difícil amealhar a reparação da mesma casa. 

 

Os nossos cumprimentos, as Missionárias Do-

minicanas  do Rosário. 

Se tivéssemos meios financeiros 

faríamos a reconstrução da capela 

e do dormitório que se encon-

tram no estado que apresentamos 

Contamos com a 

generosidade de todos que 

nos queiram ajudar. 

O que precisamos: 

 

Aplicação e teto falso    …………………..436 m2 

Chão em betão com aplicação de mosaico…...48 m2 

Arranjo de 2 w.c incluindo aplicação de loiças sanitá-

rias, mosaico e azulejo    

Arranjo de portas danificadas………………………..7 

Pintura  

 

 

Obrigada pelo tempo 

dispensado 


