
DIVISÃO CENTRO-OESTE 
AFRICANA



PROJETOS MISSIONÁRIOS

3

2

1

P R O J E TO S  E S P E C I A I S
1    Construir o Colégio Kobaya, para 

ensino infantil, fundamental e médio, 
em Conacri, Guiné.

2    Abrir uma escola de ensino 
fundamental e um centro de influência 
urbano em Buchanan, Libéria.

3    Estabelecer um centro médico 
em Abuja, Nigéria.

UNIÕES IGREJAS GRUPOS MEMBROS POPULAÇÃO
Camarões 955 581 112.493 25.641.000
Central Africana 137 96 14.285 28.913.000
Leste Nigeriana 683 612 160.053 41.956.425
Leste do Sahel 199 346 27.297 86.871.000
Norte de Gana 902 1.092 198.887 15.073.782
Norte Nigeriana 234 403 45.612 97.075.650
Sul de Gana 927 1.244 166.768 14.390.218
Oeste Africana 131 208 34.842 24.458.000
Oeste Nigeriana 297 473 57.691 56.842.925
Oeste do Sahel 58 92 16.255 44.895.000
TOTAL 4.523 5.147 834.183 436.117.000
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GUINÉ

A Guiné oficialmente República da
Guiné (também chamada Guiné-Conacri para
a distinguir da vizinha Guiné-Bissau e
da Guiné Equatorial), é um país da África
Ocidental, a Guiné é uma república e a
capital, sede do governo e maior cidade
é Conacri.



BANDEIRA DE GUINÉ



Idioma

A língua oficial na Guiné é o francês, apesar
de no cotidiano seus nacionais utilizarem 35
idiomas diferentes, entre as quais destacam-
se o Susu, o Fulani e o Mandingo.



A moeda é o Franco Guineense 
(GNF)



A GRANDE
MESQUITA DE 

CONACRI



Ilha de Los - Conacri



Museu Nacional de Sandervalia



Minas de Débélé: A Guiné-Conacri tem os 
maiores jazidos de bauxita do mundo.



Futa Jalom – Região Montanhosa no centro de
Guiné.

O maciço Futa 
Djalon tem 

montanhas que 
atingem mil 
metros de 

altura.



O arroz é cultivado em duas
variedades: o tipo molhado,
que é gerado debaixo d’água,
e o arroz montês, que é
cultivado seco.



Inhame e mandioca também são cultivados,
principalmente para consumo familiar.



CULINÁRIA
A culinária de Guiné é uma deliciosa mistura 
das cozinhas africana e francesa



Riz sauce: É um arroz preparado com 
molho de mandioca.



Frango com molho de amendoim. 



LIBÉRIA

Monróvia é a capital, tem esse nome a
título de homenagem a James Monroe, o
quinto presidente dos Estados Unidos e um
proeminente defensor da colonização.

A Libéria está no extremo ocidental da
África, limitada pela Guiné ao norte, Costa
de Marfim ao leste, Serra Leona ao oeste e
pelo oceano Atlântico ao oeste e sul.



Bandeira da Libéria



Idioma

uOs quatro milhões de habitantes da
Libéria falam um total de 31 idiomas.

u A única língua oficial é o inglês, dividido
em quatro ou cinco dialetos (Kpelle,
Bassa, Klao, Mann e o dialeto oriental de
Mandinka que é uma língua imigrante).



Moeda: O dólar liberiano é a moeda da 
Libéria. O código da moeda é LRD e 
símbolo da moeda é de US$ ou LD$.



Turismo

O turismo não prosperou na região, já que a guerra acabou
com os poucos pontos de interesse turístico.

É um país com um passado tortuoso, um presente cruel e
um futuro totalmente incerto, o que impede que possa ser
recomendado como um lugar atrativo para o visitante.



CULINÁRIA

Ø Os pratos mais típicos são a sopa de pimentão e a
de amendoim. As sopas africanas costumam ser
mais densas do que as que normalmente
conhecemos por aqui, porém, isso não quer dizer
que também não encontremos por lá sopas menos
densas.

Ø Entre os pratos mais populares distingue-se o fufu,
mandioca fermentada e o jala, arroz com carne e
verduras.



SOPA DE AMENDOIM: A sopa de amendoim é 
consumida em inúmeros países da África 

Ocidental 



Tarte de Papaia: Esta é uma receita tradicional 
da Libéria, feita à base de papaia



FUFU: Pode ser feito com inhame, mandioca ou 
milho, banana-da-terra e até mesmo arroz. 



ANIMAIS

Devido a seus diferentes ecossistemas, Libéria tem uma
variada fauna, desde típicas de mangues e pântanos –
crocodilos, hipopótamos – da zona selvagem.



LEÃO: Considerado o animal nacional da Libéria.



Duiker da Zebra: são chamados de Duiker 
em faixas ou Duiker com costas listradas.



Hipopótamo-pigmeu: É uma espécie de 
mamífero, nativo das florestas e pântanos da 

África Ocidental.



Gorilas das Terras Baixas do Ocidente moram em 
florestas densas e pântanos



Caracol gigante africano:  uma iguaria na 
África Ocidental 



PANGOLIN DE CAUDA LONGA: Eles são estranhos, 
mas também bonitos de uma forma que os torna 

amados por todos.



Bandeira da Nigéria



A capital 
Abuja



Moeda: Naira é a moeda da Nigéria. 
O código é NGN e o símbolo para o naira é ₦



Idioma: Inglês como oficial, além de outros 
praticados, como haussá, ibo e ioruba.



PARQUE NACIONAL DE YANKARI: É o único remanescente da 
fauna selvagem da Nigéria.



O Parque Yankari é também 
uma das eco-destinos mais 

populares na África Ocidental.



Lagos é a maior cidade da Nigéria e expande-se para o 
interior a partir do Golfo da Guiné, sobre a Lagoa de 

Lagos. 



Monte Zuma: é um grande monólito, que 
está localizado no estado de Níger, na 

Nigéria. 



CULINÁRIA

A culinária da Nigéria é bastante adepta de
peixes e pimenta. Outras receitas
envolvendo inhame ou banana também são
bem comuns no país.



“Dodo” – Banana Frita



Asaro - Sopa de inhame com pimenta


