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Relatório de Atividades 
 

 
RESUMO GERAL DO PERIODO DE 2012, 2013 E 2014 

 

Objetivos Atividades 

Melhorar o orçamento familiar de pelo 

menos 10 famílias 

Em Mitucue a familia de dona Teresa construir 

um forno e está a vender pão. 

 

Outras famílias aprenderam a fazer pão, mais 

fazem eventualmente mais para consumo da 

família. 

 

Em Nipepe as mulheres fazem pão e biscoitos 

paraconsumo familiar e nos momentos de 

confraternização. 

 

Contribuir no fortalecimento dos 

processos organizativos e auto-gestão do 

povo Makua, com enfoque especial para 

as mulheres e jovens  

 

Nos Encontros sobre temas como: HIV-SIDA, 

doenças sexualmente transmissíveis, cólera, 

parasitas, malária entre outras foram formados 

50 jovens que se tornaram mutiplicadores, indo 

nas comunidades e escolas apresentantando os 

temas através do teatro. 

 

Fortalecer as famílias que tem crianças 

desnutridas, órfãos acolhidos e portadores 

do vírus HIV-Sida 

Em Nipepe e Cuamba foram atendidas mais de 

200 crianças no centro nutricional.  

 

As familias destas crianças receberam orientação 

sobre higiene, amamentação e cuidados em 

geral. 

 

Promover a formação e capacitação das 

crianças e jovens 

Foram criandas 04 escolinhas de reforco escolar 

com 430 crianças e jovens recebendo explicação 

nas comunidades de Santa Terezinha, Mendonça, 

Nipepe e Mutxora. 

 

Apoiamos 250 crianças e jovens  tendo apoio na 

matricula e com material escolar. 

 

650 Crianças, 1240 jovens, 126 Mulheres e  47 

idosos tiveram incentivo para leitura, 

compreensão e discussão sobre o que leu. 

Para os idosos, estar juntos traz alegria, aumenta 

a auto-estima e cresce a amizade. 



Promoção da mulher e da rapariga 

visando desenvolver habilidade para 

ajudar no orçamento familiar. 

Cursos e oficina de corte e costura, Bordado, 

crochê e tricô e artesanato com produtos da terra 

para 200 mulheres, raparigas e rapazes. 

 

Contribuir na diminuição e prevenção da 

lepra e ajuda na alimentação 

Em Nipepe as pessoas portadoras de lepra e suas 

famílias foram atendida com: ferramenta para 

machamba (roça); Pomadas para cicatrizar as 

feridas, assim como vitaminas e cobertores para o 

frio. 

 

Ampliar o conhecimento das mulheres 

moçambicanas, através das plantas 

medicinais. 

 

Foram formados monitores que vão as 

comunidades para transmitir os conhecimentos 

adquiridos e ensinar a fazer utilizar as plantas 

medicinais. 

 

20 Oficinas sobre fabricação de xaropes, tinturas 

e pomadas para 200 mulhere nas comunidades de 

Cuamba 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2014 

 

Atividades desenvolvidas na área de promoção humana, educação e formação. 

 

► EMPREENDEDORISMO: senhoras, raparigas, rapazes e adolescentes.  

As aulas de corte/costura, crochê, bordado e tricô são realizadas cinco vezes por semana, 

sendo uma para Senhoras na comunidade de Mendoça (crochê, bordado e tricô); duas para 

Raparigas e Rapazes - aplicadas na Escola Secundária Pe. Menegon (corte/costura, crochê, 

bordado e tricô); uma para crianças/adolescentes na Comunidade Santa Teresinha (crochê) e 

uma para crianças e adolescentes no quintal da nossa casa (crochê).  

Para desenvolvermos estas atividades necessitamos da aquisição dos seguintes materiais: 

agulhas para: máquina de costura, costura a mão, crochê e tricô; linhas para: costura crochê, 

bordado e lã para tricô; tecidos, peças de maquina de costura para reposição quando as 

mesmas quebram e outros. 

 

► REFORÇO ESCOLAR: Crianças/adolescentes.   

Para realização deste trabalho necessitamos de caderno, lápis, borracha, afiador, folha de A4, 

tinta para impressora, manuais e fotocópias. 



- No reforço escolar as crianças são divididas em pequenos grupos de acordo com a Classe 

que cursam, alternando com o horário escolar para que, de fato, seja um reforço para o 

desenvolvimento escolar e intelectual das mesmas.  

- As atividades desenvolvidas priorizam a proporcionar ao aluno o esclarecimento das 

dificuldades apresentadas por elas nas diversas disciplinas escolar.  

- Oficina de Leitura para um maior desenvolvimento na leitura. 

Obs: Os grupos são assistidos por monitores(as). 

  

► FORMAÇÃO E LAZER:  

Procuramos sempre fazer este trabalho de orientação e lazer em todos os encontros. 

Normalmente no inicio fazemos 30 minutos de brincadeira e descontração e a seguir uns 10 

minutos de formação. O assunto é de acordo com as necessidades que percebemos no grupo.  

 

► CULTURA 

Temos uma constante preocupação em promover e ajudar a pessoa a crescer e desenvolver-

se sem contudo negar sua cultura e assim, possa ela crescer sem se desvincular da sua 

realidade cultural.  

 

 ► AJUDA A ESTUDANTES 

Muitos são os estudantes que nos vem pedir ajuda para compra de material escolar como: 

caderno, caneta, lápis, borracha, folha de A4, brochura, manual e dicionário. 

 

TRABALHO COM SENHORAS NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONSOLATA – 

MENDOÇA  

 

Crochê e tricô 



  
 

Exposição 

Na oportunidade as poucas mamãs que puderam participar fizeram uma exposição com 

algumas peças que elas próprias fabricaram: Pano com bico de crochê, bordado, paninho de 

crochê, chapeuzinho, toquinha, sapatinho, casaquinho, bolsinha  

 

  
 

 

 

Formação com as Mamãs de Mendoça 

 

Neste segundo simestre fizemos uma tarde de formação com as senhoras da Comunidade de 

Mendoça. TEMA: “É possível alimentar-se bem com o que produzem nossas machambas?” 

MODERADORA: Ir. Lenodia Mels, da congregação das irmãs Franciscanas Bernardinas que 

estão em Nipepe. Encerramos com um simples lanche de confraternização.  

 



   

   

   
 

 

 

CORTE/COSTURA, CROCHÊ, TRICÔ E BORDADO PARA ESTUDANTES DA ESCOLA 

SECUNDARIA PE. MENEGON 

 

Corte/costura 



   

 
 

Crochê/tricô/bordado. 

   

   



 

 

 
 

Exposição: Algumas peças produzidas pelas raparigas e rapazes da Escola Secundaria Pe. 

Menegon: Calça, bermuda, saia, mochila, embornal, panos bordados e com bico de crochê, 

panos de crochê para cobrir copos, bolsinhas de crochê e colcha de retalho e tapete, sapato 

de lã.                                                                           

Obs: Faltaram varios estudantes e também não mandaram as suas peças prontas para a 

exposição. 

   

 
 



Lazer e confraternização 

Fizemos um tempo de lazer com brincadeiras diversas: dança, gincanas com premio aos 

vencedores de 1 bombom. A seguir servimos um lanche farto: pão com manteiga; bolacha de 

sal; patê feito com maionese, atun, azeitona, cebola; pipoca de milho e refrigerante.  

   

     

   



 
 

Cada aluno(a) recebeu de presente: um pacote de biscoito salgadinho, um bombom e uma 

tesoura. 

 

    

     



   
 

 

Adolescentes do Reforço escolar – Comunidade Sta. Teresinha. 

 Crochê  

   

 
Exposição das peças fabricadas por elas 

 

Grupo de Adolescente  



Crochê  

     
 

Exposição das peças produzidas pelo grupo. 

   
3.2. Confraternização  

Fizemos um tempo de lazer com brincadeiras diversas, dança. A seguir servimos um lanche 

farto: Tortas de pão, patê (maionese, atun, azeitona, cebola), pipoca de milho e refresco.  

     
3.3. Cada criança recebeu um kit guloseimas contendo: 1 bolacha Maning Naiss, 2 

chupa-chupas, 5 rebuçados, 1 bombom. 



   
 

REFORÇO ESCOLAR 

Para realização deste trabalho necessitamos de caderno, lápis, borracha, afiador, folha de A4, 

tinta para impressora, manuais e fotocópias. 

- No reforço escolar as crianças são divididas em pequenos grupos de acordo com a Classe 

que cursam, alternando com o horário escolar para que, de fato, seja um reforço para o 

desenvolvimento escolar e intelectual das mesmas.  

- As atividades desenvolvidas priorizam a proporcionar ao aluno o esclarecimento das 

dificuldades apresentadas por elas nas diversas disciplinas escolar.  

- Oficina de Leitura para um maior desenvolvimento na leitura. 

Obs: Os grupos são assistidos por monitores(as). 

 

 Reforço Escolar – Comunidade de Mendoça 

 

   



   

   
 

Formação com as Crianças do Reforço escolar Mendoça 

Neste semestre tivemos também um dia de formação e lazer com as crianças das 

Comunidade de Mendoça. No inicio da manhã fizemos um trabalho de orientação para a vida. 

Falamos do comportamento que devemos ter em nossa casa, na escola, na rua. Tratamos 

também de assuntos relacionados à higiene corporal e limpeza. A seguir tivemos um bom 

tempo de brincadeiras, gincanas com prêmios: corrida do saco, pula corda, danças e outras. 

Premios aos vencedores: bombon, chupa-chupa, caderno, caneta, lápis, borracha. Às 13 horas 

servimos o almoço (arroz, feijão, macarrão, salada de repolho com tomate, peixe frito, sumo e 

Chupa-chupa de sobremesa ). A tarde reservamos para um filme educativo: Kiricu. 



       

     

 
 

 

 

 



 

 

 Almoço  

   

 
 

Reforço Escolar – Comunidade Sta. Teresinha 

Reforço Escolar 

    



    

       

  
 

Formação e lazer com as Crianças do Reforço escolar da Comunidade Sta. Teresinha 

 Neste semestre tivemos também um dia de formação e lazer com as crianças das 

Comunidade Sta. Teresinha. No inicio da manhã fizemos um trabalho de orientação para a 

vida. Falamos do comportamento que devemos ter em nossa casa, na escola, na rua. Falamos 

também de assuntos relacionados à higiene corporal e limpeza. A seguir tivemos um bom 

tempo de brincadeiras, gincanas com prêmios: corrida do saco, pula corda, danças e outras. 

Premios aos vencedores: bombon, chupa-chupa, caderno, caneta, lápis, borracha. Às 13 horas 



servimos o almoço (arroz, feijão, macarrão, salada de repolho com tomate, peixe frito, sumo e 

um Chupa-chupa de sobremesa). A tarde reservamos para um filme educativo: Tainá 2. 

 

Formação 

 

    

 
Lazer 

   

   



   
 

Almoço 

   

   
 

Time de futebol do reforço escolar de Sta. Teresinha. 

  
 



Grupo Cultural – Escola Secundária Pe. Menegon 

Formamos alguns grupos Culturais na Escola Pe. Eugénio Menegon: Teatro, Dança e Musica, 

somando um total de 50 participantes. Para estes grupos fizemos uma roupa especial de 

acordo com a escolha dos mesmos: camisa e pantalona para os  rapazes e camisa, calções e 

lenços para as raparigas. Por ocasião da festa da escola que foi dia dois de outubro os 

grupos; dança e teatro se apresentaram.  

7.1. Apresentação grupo de teatro. 

   

   

   



   
Apresentação grupo de dança. 

   



   

 
 

Grupo de meninos e meninas adolescentes que se reúnem no campinho externo da 

Escola Pe. Menegon. 

Este grupo de meninos e meninas nos pediram um acompanhamento aos respectivos times 

formados por eles. O grupo dos masculino é composto por 32 meninos que se dividem em 

dois grupos para jogar futebol um contra o outro. O grupo das meninas é formado por 16 

participantes.  

 

Grupo dos meninos jogando 

   



   

 
 

Dia de formação e lazer.  

Fizemos um dia de formação e lazer. Na formação tratamos de diversas questões porem de 

modo especial falamos da responsabilidade que cada um deve ter para com os seus atos e 

cuidar para não se perder, não se desnortear envolvendo-se com qualquer forma de vicio: 

bebida/drogas/roubo. Após o momento de reflexão começamos o tempo de brincadeiras com 

bastante animo e alegria até a hora do almoço.  

   



   

   
 

Almoço: arroz, feijão com repolho, peixe frito e sumo. 

   



   

 
 

Após o almoço passamos um filme educativo, sobre a preservação da natureza: Tainá 1. 

Cada criança recebeu um kit guloseima.   

 
 

 

 



Grupo das Meninas. 

Começamos a assisti-las a pouco tempo. Também elas se autodenominam um time de futebol 

e de fato estão bem organizadas.  

   

   

   
Cada menina recebeu um kit guloseima contendo: 1 pacotinho de bolacha, 1 bombom, 2 

chupa-chupa. 

 



Ajuda a estudantes  

Jovens universitários que prestam serviço voluntário dando aulas de Formação Humana na 

Escola Pe. Menegon e ajudando no acompanhamento dos grupos culturais 

 

● Assamo Fernando Momole – BI nº. 110101209290ª 

 
                                                                           ● Estêvão Marcelino Malaza – BI nº. 070102840070 

       

● Francisco Domingo Raimundo – BI nº. 040101921178B 

       
                                                                          ● Lúcio Armando Camacho – BI nº. 041100522324Q 

    

● Zeca Fonseca F. Costa – BI nº. 040100753460 

   
 

 

  

 

 

 



COMUNIDADE SANTA LUZIA- BAIRRO MUTXORA 

 

Dando continuidade as atividades nesse segundo semestre com crianças, adolescentes, 

jovens e adultos. Os grupos de trabalhos somam um total de 146 pessoas,o maior grupo é 

sem duvida  do reforço escolar,ou  explicação escolar. Nesse segundo semestre   alfabetização 

para adultos,também a oficina de artesanato com crianças, jovens e adultos tendo noções de 

carpintaria , costura, crochê, bordado, bijuterias e aproveitamento de material de reciclagem.  

 

O grupo do reforço escolar soma 102 crianças em 6 turmas pela manhã e a tarde 3 dias por 

semana. Todas recebem material de apoio, como: caderno, borracha, afiador e pastinhas. 

                       
 

    

    
 

 Alfabetização de adultos foi mais uma das atividades desse semestre, onde houve bastante 

aproveitamento. O grupo soma 17 participante sendo, 11 homens e 6 mulheres, as aulas são 

realizadas na área a cima citado, recebem todo o material como caderno, lápis borracha,para 

facilitar o interesse e aprendizado...objetivo ( Conseguir pelo menos escrever o seu próprio 

nome). 



  

 
 

 

A  oficina de brinquedos foi a grande novidade desse segundo semestre,onde as crianças 

fabricaram seus brinquedos com garrafas pet, latas de refresco e outros matérias recicláveis, 

o objetivo foi ensinar para as crianças e monitores como fazer o aproveitamento de objetos 

que estão no lixo poluindo e sujando o meio ambiente... 

  
 



     

 
 

A oficina de artesanato com crianças jovens e adultos é o segundo maior grupo com (27) 

pessoas, funciona de 2ª a 6ª feiras cada dia com uma atividade diferente, aqui o maior 

interesse é por costura e crochê,mas o incentivo por material reciclado atraiu muitos adultos. 

 

           

  
 



   
       

 

Encerramento das atividades do segundo semestre, momento de grande expectativa,onde 

será servido almoço e entrega de prendas, presentes e brinquedos para as crianças do reforço 

escolar! 

 

       

       
 

Servido o almoço, uma saborosa massa acompanhada de refresco. Onde todos comeram e 

ficaram saciados. 



 

Com a entrega das prendas e dos presentes finalizou-se assim esse segundo semestre. 

 

 

  

 
 

ENCONTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Com a participação de 130 crianças e adolescentes, acompanhados por monitores das 

Comunidades de Mutxora, Adine I, Adine II, Maganga, Mendonça, Cidade, São Pedro e 

Madalena Postel, aconteceu em Mitucue mais uma colonia de férias. Foram 04 dias de 

momentos de alegria, partilha, confraternização e celebração da vida.  



 
 

     
 

    

 

 

    
 

 



 MULHERES EM NIPEPE 

 

      Acreditar na força da mulher é acreditar na vida que esta escondida. É acreditando que 

nossas mamas são inteligentes e são capazes de aprender muitas coisas que estão na sua 

frente mas muitas vezes elas são oprimidas e excluídas pela sociedade e o meio onde vive. 

Para nossas mamas elas se conformam que nasceram somente para gerar filhos e capinar nas 

machambas. Mas durante esse tempo que estamos trabalhando com as mamas elas estão 

despertando a sua consciência e estão vendo que elas são capazes de aprender outras coisas, 

por isso temos os trabalhos com costuras na mão, e na máquina, crochés, bordado, além de 

aprender a ler e escrever e a cada dia a alegria quando se encontram brotam um sorriso no 

rosto daquelas mulheres tristes, porque elas estão se sentindo valorizadas e vendo que elas 

podem aprender muitas coisas que vai ajudar para sua vida e família. Com toda essa 

motivação no dia 25 de Outubro tivemos um encontrão de formação para as mamas dos 

grupos da sede e das comunidades, onde foi trabalhado a auto-estima, onde ouve as trocas de 

experiencias dos trabalhos que elas fazem nos grupos, e cada grupo partilhou a sua 

experiência como grupo na sua comunidade. Após toda essas trocas de experiência fizemos 

um almoço partilhado e encerramos o dia de encontro.  

 

       
Visita as Mamas que participa do grupo. 

 

        



   Visita a mamas leprosa. 

       

      
Encontro de formaçao para as  Mamas. Auto-estima. 

 

       
Mamas aprendendo a fazer crocher. 

 



   

    
Mamas visitando as Mamas doentes e idosas. 

     

 

     
Mamas aprendendo  a costurar na mão. Apresentando seu trabalho. 

 

    
Mamas aprendendo a costurar na maquina. 



 

    
 Mamas aprendendo a ler. 

 



ATENDIMENTO A SAÚDE EM NIPEPE 

 

Centro Nutricional em Nipepe. 

 

 

Dia 4.6.2014 Bairro Mucativa, 5 da mesma casa, família com 

malária,Pascoal George, Delta Amde,Romildo Marcos , Leda Abilio e 

Vinalda Gaspar. Um filho de cada pai diferete.Todos entre temperatura 

38 e 40.Encaminhados ao Hospital,medicados.O Centro acompanhou com 

os líquidos e alimentação. 

 

,    

Na paroquia tem 127 registrados, muitos não se cadrastram, estam surgindo novos casos. 

Dado orientação como com pomadas e material de curativos 

 

 

 

Joanito Coralho dia 22.7 2014  veio de Cuamba, mal caminhava, Não comia, 

desnutrido, diarreia, dor em todo corpo, dores fortes abdominais com duas 

semanas intensivo de tratamento. Após três semanas começou ir a roça 

feliz da vida. 

 

 

   

Tarciso  Carlitos dia 5.9.2014 de Tiqueliue cortou o polegar com a faca, curou 

em outro lugar  uma semana veio dizendo que não 

estava a 3 dias de dor mas logo abaixo parecia dois sinais  

da picada de um inseto venenoso, ficou meio negroçado 

o local e muito edema em toda a mão. Levou 2 semanas 

para normalizar, vinha 15 km de moto todos os dias fazer 

o tratamento. Mas valeu. 

 



  
Rosa  Antonio dia 29.8.2014 de Cheia-Xheia  a adolecente veio em Janeiro com a mesma 

situação e agora. Muita anemia, edema nos pés, dificuldade de evacuar é preciso colocar 

supositório, abdomem destendido Se recuperou a anemia, a evacuação voltou ao normal, 

mas a distenção abdominal não recuperei,provavelmente líquido 

 

  
Clenildo Marcos 6.10.2014 do Bairro Mucuativa. Criança feridas fundas, nas nádegas. 

Chorrava muito.Recuperou rápido. 

 
 

 Margarida German 8.8.2014 de Napacala Mama diabetica com ferida profunda sobre a mão. 

Esteve um ano em tratamento, vinha desaparecia até quando se fez o teste de diabete e uso 

o tratamento do Luiz Mario.Orientou-se sobre alimentação e cuidados de um diabetico . O 

filho jovem Teofilo de Carrira, tambem veio com queimadura enorme em baixo do pé, se fez o 

teste deu diabete se orientou e curou rapido. 

       
 



Laurinda Artur  dia 22.9.2014 do Bairo Nipepe. Uma mama com feridas com pus branco das 

costas até a vagina, curativo feito com papel de boca e após 3 dias já estava seco, dei pomada 

e dei alta 

   
 

Loja José 26.9.2014 do Bairro Primeiro de Maio. Crainça com borbulhas nas costas de 2 meses 

      
 

Recém Nascido de Constància  1.14. 2014 de Tiqueliue Primeiro veio com absseso na cabeça 

eram 5 bernos.A criança após duas semanas voltou ao hospital onde ficou  uma semana  com 

pleumonia saiu e veio ao Centro mal pediu nossa ajuda. Pulmão todo congestionado  chorava 

muito medo de tossir devido a dor no peito, dificuldade em respirar, dor de ouvido não 

conseguia amamentar. Tirva leite materno e dávamos de conta-gota. Após duas semanas 

internada no nosso Centro Nutricional deu alta com melhoras. 

 

  
Delfim Osorio 1.10 2014Criança chegou sem caminhar, fraca e anemia total, foi ao 

atendimento hospitalar sexta e só seria atendido segunda disse a família.  Não coseguia 

comer, fraco,feridas na boa, garganta e sábado começou a comer e segunda feira leve sinal de 

recuperação da anemia, foi quando voltou  ao hospital e não deu mais retorno 



   
Raquiel Antonio 4.10.2014 da Paúla. Criança de 8 meses picada de escorpião a um dia, a mãe 

não quis ficar, até convencer do risco de vida que estava correndo sem o acompanhamento 

intensivo.No quarto dia sem edema foi liberada 

 

  20.10 h0spital 

Deolinda Ambrosio 23.8.2014 de Cheia-Cheia com 3 anos. Começou Julho, foi ao hospital, 

ficou 3 dias e deram tratamento a continuar em casa e voltar dia 28.8 ao hospital. O Pe. 

Mabureque passou la e pediu que trouxessem ao Centro. Veio assim e com falta de ar e dores 

abdominal, tosse seca.No dia marcado foi ao hospital, ficou duas semanas ,estrairam o líquido 

abdominal,parecia estar normal,mas dia 20.10 fui ao hospital, encontreia do jeito anterior 

mas com mais falta de ar.O primeiro caso que encontrei foi no ano passado,criança de 4 anos 

e faleceu após 8 meses.Esse ano um adolecente não tão avançado e um menino de 4 

anos,com o mesmo processo e situação da diolinda. Qual a causa! Como tratar e aliviar o 

sofrimento desses inocentes ! 

 

 

           

         



 Senhor Jumario Carangano dia 23.8.2014 do  Bairro Mucuativa no ultimo dia fiquei 

sabendo que não era daqui, veio de outro lugar. Corpo todo não tinha uma parte que não 

tivesse essas feridas Estava triste e deprimido, não conseguia dormir e dores. Foi muita, 

muita pomada milagrosa, manhã e tarde e medicamento natural. Levou 3 semanas. 

Quando a família pediu alta praticamente curado levou material para terminar totalmente 

o tratamento e já chegava e saia sorrindo. 

   
 

Isaque Clivete dia 22.8.2014 do  Bairro Mucoativa. Edema em todo rosto e orelhas 

enormes, bolhas de água em toda cabeça, alguns lugares a pele saiu e criou feridas, olhos 

inflamados, feridas dentro do nariz. Fez 4 dias parou e quando completou uma semana 

começou voltar tudo, fizemos uma semana completa,curou e não voltou mais 

 
 

             Ernestena Rodrigues dia 21.10.2014 do Bairro Mucuativa, braço cheio de      

             borbulhas, olhos vermelhos e inflamados.Uso pomada milagrosa externo. Tem     .            

muitos casos  de inflamação de olhos nesta regiºao. 

 

     
 

 

 

 

 



Claudina Rihade 4.9.2014 do Bairro Primeiro de Maio,manchas no rosto 

Curou rápido. 

   
Candido Luiz dia 19.8.2014 do Bairro Boma com 4 aplicaçoes da pomada milagrosa e 

medicamento natural curou a mancha, faltava crescer o cabelo.Esse mês passaram no 

Centro e o cabelo estava normal,como os outos de Boma 

     
 

Gildo Mario dia 19.8.2014 de Boma O mesmo processo acima. 

   
 

Ansa Tavares dia 19.8.2014 de Boma  começou a perder o cabelo em toda a cabeça. O 

mesmo processo acima 

     
 

 

 



Rompo Marcelino dia 19.8.2014 do Bairro Boma Esse é um abcesso enorme atrás da 

cabeço do menino, até eu me apavorei. Com dois dias da pomada milagrosa e 

medicamento natural, murchou , caiu uma crosta enorme em uma semana parecia  não 

ter mais nada. 

 

 
 

Argentina Arcanjo  dia 2.7.2014 mãe com recém-nascido no hospital de duas semanas, 

com tosse seio empedrado e ferida e estava a chorar de dor e sua criança chorando de 

fome.No mesmo dia conseguimos desobtruimos o seio com muito sofrimento e a criança 

começou a mamar ,já aliviada as dores tratamos mais 5 dias a ferida. 

   
 

Rosema Sebastião7.8.2014 do Bairro Mucoativa, um furunculo enorme na virilha, ficou 2 

semanas sem caminhar e levou um mês a sair o carnecão e cicatrizar. Sofreu muito. 

   
 

Recém Nascido de Anita Tekleovira 22.7.2014 com 1k500gr cada uma a mãe ficou dois 

dias, orientamos e ativamos o leite materno. Três semanas depois deu um frio e uma 

delas deu pleumonia, levou ao hospital. Quando chegou ao Centro e perguntei onde 

estava a minha outra linda. A mãe muito triste me respondeu; acabaram de matar minha 

filha no hospital, ligaram o soro na criança sã, eu gritei que não era essa, não me 

escutaram, mesmo assim injetaram o medicamento e no mesmo instante morreu. No 



mesmo instante peguei a minha filha mal e pediu que pelo menos uma dessa nós a 

salvássemos. Pulmão totalmente congestionado, só dava uns gemidos, não se alimentava, 

desitratada, dor de ouvido. Pedí a Deus que ouvisse a sua suplica e pudesse ser seu 

instrumento. Eu aqui estou autorizada trabalhar só com método naturais. Depois de duas 

semanas ela voltou feliz e agradecida com sua filha a casa.(a maior morreu) 

 

       
 

Leticia Atanasio dia 2.8 2014 Woachila, região dos leprosos, a mãe de tres meses de 

gravidez,com 4 feridas enormes algumas meio negrose dizia ser leprosa ,quando fui  

fazer o teste estava com gligose elevada. Orienteu quanto a alimentação o que era a 

diabete e seus cuidades. Ficou duas semana melhorou mas não curada e quis voltar para 

casa mesmo assim .É muito longe a casa dela. 

Não soube mais noticias dela. 

      
 

 

 

Lucia Luiz dia2.8.2014 do Bairro Primeiro de Maio.Borbulhas e ferida em todo o braço 

direito e com dor, com uma semana recuperou 

 



Celestino Pedro 1.7.2014 de Carira. Criança chegou mal, anemia, edema,não mamava, 

gemia, tosse, garganta.desnutrido.Levou 2 semanas a recuperação. 

    
 

 
 

Feliciana Feliciano de    chegou mal desnutrida, diarreia, anemia,  gripe, tosse, 

verminose. Quando chegou e 8 dias depois quando teve alta 

 

     
 

Antonio Vaike dia 15.7.2014 de Natil, leproso, deu para curar as feridas. O pe. Mabureque 

tem registro 127 pessoas mas se sabe que tem mais que não dizem de vergonha e estão 

surguindo casos novos. Nos órgão públicos se diz estar heradicada.  

    



Argentina Arcanjo12.7.2014 do Bairro Mucoativa, uma mamãe essas feridas desde as 

vertebras da costele, embaixo do ceio até o meio do peito Com criança amamentando no 

peito. Sentia muita dor  herpes. 

  
 

Eugènio  Hortensio 29.9.2014 do Bairro Nipepe. Criança com   anemia profunda e estava 

com edema generalizado,dificuldade de respirar,  abatido, pulmão congestionado.Além do 

tratamento natural se deu reforço alimentar levou 3 semanas sua recuperação 

 
 

Abuate Julho Abuchate  19.7.2014 de Napaula Desitratado, não saia mais leite do seio , 

orientamos, aumentamos os líquidos até normalizar, assim  equilibrar a nutrição da 

criança. 

 

  
 

Ermelinda   Vaniui dia 11.7.2014 do Bairro Mucuativa. O cuidado é abrir as bolhas uma por 

uma sem deixar escorrer o líquido se não cria outras feridas, muita pomada milagrosa, 

cura rápido se não lavar com água suja. 

 



  
Criança borbulha e pomada 

 

 
 

Xita Erminia dia 21.10.2014 de Tiqueliue. Estava vindo para escola,queda de bicicleta, logo 

deu edema, veio na mesma manhã buscar ajuda com sua mãe e como via de dúvidas 

imobilizei o braço e após três dias normalizou 

      
 

Francisco Machoa dia22.10.2013, de Napasso. Queda de bicicleta, após três dias não 

tendo melhora, ferida viva e mão com muito edema e dores, dificuldade em dormir. Após 

uma semana e meia a ferida cicatrizada e sem edema,como não existe RX vai confiando na 

intuição o tratamento natural 

   
 



Constantino Alexandre 21.8.2014 do Bairro Mucuativa, demorou mais porque lavava a 

ferida  com água suja e contaminada. 

     
 

Dia 5.10.2014 Bairro Nipepe.  Vovó Cristina  fizemos visita a sua casa no dia de São 

Francisco ,onde Ir. Helena levaria sapato e meia  a essa leprosa,sapato era muito grande as 

meias logo vestiu e estava feliz e que trabalha na roça muito grande e pela alegria da 

comunidade ter visitado nos deu 6 ovos de presente, mulher alegre, otimista, trabalhadora e 

lutadora 

     
 

Recém nascido de  Felia Rutana dia 26.10.2014,criança foto  de 30.10.2014  de  4 dias de vida 

os dois ceios crescidos. Excesso de hormônios femeninos 

   
 

Samuel Sabanete  diabetico foto dia 30.10.2014 do Bairo Primeiro de Maio, agora já caminha 

dias melhores a glicose que chegava a 400 e momentos a aperelho nºao conseguia registrar, 

se verificava 2x ao dia,hoje na base de glicose 270 verefico,uma vez ao dia tenho dificuldade  

de conseguir a fita.A pressão arterial que estava entre 7!5 agora no geral 9!6.No geral é 

problema social, familia grande e pouco dinheiro. 



   
 

Começo as 8 horas, as vezes desço as 7 horas para dar uma ajeitada, já estavam me 

esperando para serem atendidos na saúde 

 

 
ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS EM CUAMBA 

 
Este ano foram atendidas 97 crianças no Centro Nutricional aos sábados, destas 50% 

recuperaram a má nutrição e segue os cuidados na família com orientação semanal as mães e 

familiares. 

 

    
 

 

 

   
 



   
 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

   
 

 



MITUCUE - IDOSOS 

Em Mitucue continua a escolinha para os idosos, onde alguns já consegue desenhar as letras 

de seu nome. Os que já sabiam ler aprimoraram mais a leitura. 

 

Além da escolinhas os idosos fizeram uma machamba de verduras e legumes para ajudar na 

alimentação, foi um trabalho muito bonito onde todos com alegria dividiram as tarefas de 

regar e sachar. 

 

   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



FOGÃO POUPA LENHA 

 

Ainda em fase de confecção e de aceitação por parte dos 

idosos, iniciamos a atividade de confecção de um fogão 

que poupe lenha. Tem uma senhora que sabe trabalhar 

com o barro e que faz panelas de barro. Assim ela fez 

exemplar do fogão e a ideia é  trabalhar em 2015 com os 

idosos a aprenderem a fazer o seu proprio fogão.  

Por ter apenas uma abertura do lado a concentração do 

calor é maior e assim economiza lenha.  

Essa talvez seja um dos pequenos gestos para evitar o corte de árvore. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louvamos e agradeçemos a Deus pelos gestos, patilhas, doação de cada pessoa que 

contribuiu com seu gesto generoso para que chegasse ao sofrido e ao necessitado. 

 

Cuamba, Novembro de 2014 

Elza Maria, Célia das Graças Cota, Irmã Helena  

Irmã Lenódia Melz, Irmã Zinóbia Melz e Raimunda Soares 

 

 


