
A benção das Pioneiras! 

É grande a animação em toda a nossa Delegação Geral do Espírito Santo neste tempo em que 

preparamos a celebração do 25º Aniversário da nossa chegada ao solo sagrado da África, no próximo 

mês. Sentimo-nos imensamente abençoadas por ainda termos conosco as pioneiras da Índia: Irmãs 

Mary Thara, Aruna e Shobha. Elas foram uma benção para cada uma de nós e contribuíram 

muito para o crescimento da nossa Delegação. Partilha da Irmã Mary Shobha: Considero tudo 

um raro privilégio e uma honra ter sido chamada por Deus para pisar o solo sagrado deste 

Continente. Fico extasiada com as maravilhosas pessoas que nos consideraram como uma delas 

e nos ajudaram nos tempos difíceis e foram presença nos momentos felizes. 25 anos passaram 

rápido demais e as minúsculas sementes da vocação missionária floresceram no solo sagrado da 

África, com vigor e vitalidade, visíveis nas 51 jovens dinâmicas que se tornaram parte da família 

Notre Dame na África Oriental. Tudo é uma bênção de Deus e somos gratas ao Deus Todo-

Poderoso e às milhares de pessoas cuja presença tem sido uma bênção em nossa vida. 

 Pioneiras na Tanzânia    Pioneiras na Uganda 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

Pioneiras Africanas  

 

 

 

 

 

Ao seguirmos vossos passos, ao pisarmos nas vossas pegadas, sentimo-nos abençoadas e honradas 

porque, com vocês, somos identificadas como as pioneiras Notre Dame na África. A nossa 

responsabilidade é maior, um chamado mais amplo, um chamado a manter e cultivar a tradição, o 

espírito, a missão e o carisma Notre Dame que nos foi transmitido pelas Pioneiras e Missionárias. 

 

 

    

Partilha da Irmã Mary Janet: A semente foi lançada no solo 

sagrado no dia 13 de julho de 1995, dia da nossa chegada em 

Uganda. Para que a minúscula semente possa tornar-se flor ou 

árvore frutífera, deve romper-se e transformar-se. Exige 

transformações, mudanças, perdas, cuidadoso cultivo com água e 

luz solar, dons de Deus. Quando penso no início da nossa 

Missão, reconheço que houve quebras e perdas à medida que 

experimentamos uma cultura desconhecida, mas também, 

houve maravilhosas surpresas no contínuo transbordar do 

amor e do cuidado de Deus. 


