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Programa de Renovação Espiritual ND 

Grupo de Irmãs de Moçambique – Á frica 

Nós,  Irmãs missionárias em Moçambique, 

realizamos com intensidade e alegria o 

Encontro de Renovação Espiritual ND. Foi-nos 

dado este tempo privilegiado de graça, de 

bênçãos, de aprofundamento e de ricas 

experiências. Oportunidade ímpar de retomar 

com carinho e apreço a História da 

Congregação Notre Dame, - nossa história, 

nosso carisma, nossa espiritualidade,  e sob 

esta ótica, e com esta luz, iluminar nossa missão nos desafios do mundo e da sociedade no contexto 

de hoje. 

Ao participar, alegramo-nos com este projeto tão bem elaborado e apresentado com técnicas e 

recursos atualizados, belíssimas visualizações, com selecionada e profunda fundamentação  nas 

Constituições, na História da Congregação, na Bíblia,  que apresentaram  apelos e  desafios, e que foi 

partilhado e apresentado com  leveza, beleza  e  arte. 

A presença e a coordenação motivadora de Ir. M. Alcídia, com incansável e total disponibilidade 

nestes dias, foi muito significativa para nosso grupo de sete Irmãs missionárias em Moçambique, que 

puderam participar nesta ocasião. Sua presença, suas preciosas complementações nos conteúdos, 

seus comentários e exemplos apresentados  muito acrescentaram. Nosso sincero muito obrigada à Ir. 

M. Irene Kunzler  pelo seu apoio e colaboração nos momentos possíveis e na preparação do 

encontro. 

Agradecemos à Sister Mary Kristin e à Congregação por esta grande oportunidade e à nossa 

Província da Santa Cruz por nos ter disponibilizado tempo e recursos para este tempo de renovação. 

Tudo foi graça do bom e providente Deus: muitos e bonitos momentos de oração, os estudos, a 

convivência, o  ambiente. Por  tudo o que aqui tivemos e recebemos durante este tempo da realização 

do  Programa de Renovação estamos felizes e reafirmamos o nosso compromisso de enviadas a 

“encarnar o amor do Bom e Providente Deus”, sua irresistível bondade no meio do povo 

moçambicano e nos desafios da missão. Queremos abraçar com renovado ardor nossa missão, sob o 

olhar materno de Maria, nossa padroeira e Mãe, discípula missionária que caminha conosco nas 

pegadas do Mestre Jesus.  

   


