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  Notre Dame em Moçambique 
 
 As Irmãs de Notre Dame da Província da Santa Cruz – Brasil – com um profundo 
espírito missionário, uma herança de nossas Missionárias Alemãs. Esta missão 
começou com quatro Irmãs, tendo como objetivo ajudar na formação de líderes 
e na reoganização das Comunidades Cristãs, depois da Guerra.  

 
Hoje, as missionárias lá são em número de nove Irmãs brasileiras, mais 
duas Irmãs junioristas de Moçambique, elas trabalham em duas diferentes 
regiões: 
- Na cidade de CHIMOIO, Província de Manica existe a casa de formação 
com aspirantes e candidatas; três jovens postulantes moçambicanas estão 
na casa de formação na Tanzânia,com esperança de iniciar o noviciado no 
ano de 2014. Mais três jovens ingressarão neste ano no postulantado na 
Tanzânia. 
 
Em Chimoio há uma Escola de Ensino Básico Notre Dame Mwana Une Rukariro, que no ano de 2014 está 
funcionando com a Educação infantil, atendendo crianças de 3 a 5 anos e a , 1ª e 2ª classe do Ensino 
Básico. Temos 176 crianças na Educação infantil de 3 a 5 anos (5 turmas - 5 professores e 5 ajudantes, 
destes, 3 são formandas e mais 1 professor de Inglês); 152 alunos de 1ª e 2ª classe (5 turmas - 5 
professores e 1 professor de Inglês). 
 
 As Irmãs também atuam nas diferentes pastorais da paróquia e da pequena comunidade cristã. Visitam 
as famílias e levam conforto em situações de doenças e de mortes; atuam em comissões diocesanas de 
pastoral. 
- Na aldeia de JÉCUA, as Irmãs dirigem e trabalham como professoras e administram a Escola Secundária 
Comunitária Cristo Rei de Jécua. Neste ano tem 368 alunos matriculados entre oitavas a décimas segunda 
classes. Dirigem um internato feminino de propriedade da Diocese de Chimoio; o Internato atende a 84 
meninas, que além do estudo acadêmico, têm oportunidade de participarem de formação em diversas 
oficinas de trabalhos manuais; recebem formação catequética e cristã, com o objetivo de formar mães e 
cidadãs conscientes e atuantes na sociedade. 
 
As Irmãs ainda atuam nas diferentes pastorais da paróquia de Jécua e nas comissões diocesanas de 
pastoral, como também em projetos de promoção humana. Em Jécua situa-se o seminário diocesano da 
Diocese de Chimoio e a comunidade Notre Dame colabora ali, ministrando aulas em diferentes 
disciplinas. Uma Irmã atua na comissão diocesana de Justiça e Paz, tendo um grande envolvimento em 
toda a Diocese, na defesa dos direitos humanos. 
Dame colabora ali, ministrando aulas em diferentes disciplinas. 
Uma Irmã atua na comissão diocesana de Justiça e Paz, tendo um grande 
envolvimento em toda a Diocese, na defesa dos direitos humanos. 
 


