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Natal em Buseesa, Uganda  

por Sister Mary Shauna 

Logo depois da Conferência da Á frica, de 14 a 20 de dezembro, tive a oportunidade visitar 

nossas irmãs na Uganda e passar o Natal em Busseesa. Foi uma bênção ver o crescimento 

de nossa missão na Á frica Oriental, em particular em Buseesa, onde temos agora uma escola 

primária e uma secundária. Os alunos estavam em casa para as férias, por isso só estavam 

em casa 5 irmãs ugandesas, três missionárias e eu que estávamos juntas no Natal.  

Celebramos a missa da vigília do Natal com os cristãos na paróquia, e no Dia de Natal saímos, 

duas a duas, para três de nossas 26 estações missionárias – pequenas comunidades cristãs 

distantes, servidas somente por dois padres.  Obviamente, é impossível ter Missa ou mesmo 

uma celebração com comunhão em todas estas estações, mas neste dia as seguintes 

comunidades tiveram uma Celebração Comunitária, dirigida por uma de nossas irmãs 

ugandesas, Nymarwa, onde as Irmãs Annette e Therese Marie foram, Rusandara, onde 

fomos Teopista e eu, e Bubamba, onde foram as Irmãs Olive e Bernarde. 

Fomos de carro, saindo de casa às 9horas e 30 minutos, atravessamos bosques, largando 

cada par de irmãs na sua respectiva estação, carregando o Santíssimo Sacramento conosco 

e não retornamos antes das 3 horas e 30 minutos, de tarde.  

    

Quando chegamos a Rusandara, Irmã Teopista e eu fomos 

saudadas pelo catequista, enquanto dois outros homens pegaram 

tambores e desceram a colina para chamar os cristão para a 

Igreja.  As crianças foram as primeiras a chegar, seguidas por 

suas mães e pais, a maioria a pé e alguns de bicicleta. Irmã 

Teopista, uma irmã do primeiro ano de votos temporários, dirigiu a 

oração, leu o Evangelho e fez uma reflexão tudo em Runyuro, a  

língua tribal local.  

Os cantos e as danças eram extraordinários, especialmente após 

a  Comunhão. A alegria de partilhar a Eucaristia estava registrada 
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na rosto de cada um e expressa em canto e dança.  Rezar com os cristãos na pequena 

cabana, aquele dia foi uma experiência da realidade de Belém, que nunca esquecerei.  

   

   


