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Um suave empurrãozinho, Covington, EUA 
 

 
 
Foi só isto: um suave empurrãozinho para começar um prazeroso e abençoado projeto para as 
missões. A empreitada So-Sew Mission (costura para as missões) começou em 2014 quando 
Ina McCord, uma costureira de Augusta, KY, mudou-se de casa e precisava se desfazer do seu 
estoque de tecidos. Ela deu os tecidos para sua amiga, uma Associada SND, que por sua vez 
passou este maravilhoso material para as Irmãs da sala de costura da Casa Provincial de 
Covington.  
 
A Irmã Mary Janet Stamm havia retornado das missões da Uganda, na África Oriental, e estava 
ajudando na sala de costura. Quando ela viu o tecido, logo pensou em uma maneira de usá-lo. É 
fácil adivinhar que os pensamentos da Irmã Janet foram para as missões da Uganda. “Pijamas! 
Roupa para dormir! É isso!” Com frequência, as crianças chegavam ao Internato Santa Júlia e 
não traziam pijamas. Pijamas seria algo fácil de ser costurado usando o tecido.  
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A Irmã Mary Noella McEntee, responsável pela sala de costura e a Irmã Marie Sand, uma 
assistente e recém aposentada, ofereceram ajuda. Quando o trabalho começou, a voluntária e 
Associada SND Jo Ann McQueen, também se ofereceu para integrar o grupo. Um pouco depois, 
Irene Nichols, Associada SND e professora veterana com 50 anos de idade, recentemente 
aposentada, visitou a sala de costura. Ela procurava uma oportunidade para trabalhar como 
voluntária. Quando viu a espaçosa e alegre sala de costura e constatou o que o grupo So-Sew 
estava realizando, pediu para integrar o grupo. Que bênção! Tanto Jo Ann quanto Irene são 
costureiras talentosas.  
 
À medida que o grupo crescia em número de membros, mais projetos eram realizados. Que 
prazer era cortar e costurar shorts, calças, vestidos, saias, blusas, coletes, etc. A Irmã Marylyn e 
suas irmãs fizeram crochê nos panos de prato, crochetaram panos para limpar as mesas das 
escolas e do convento da missão. Era evidente que o trabalho, que havia começado com um 
empurrãozinho de Deus, era, de fato, um projeto d´Ele. Continuamos recebendo doações de 
tecidos e linhas.  Mais costureiras integraram a equipe. Um casal Associado SND, vendo o que a 
Equipe So-Sew havia feito de maneira tão criativa e já estava pronto para ser despachado, fez 
uma generosa doação, sob a forma de cartão-presente, para comprar mais tecido, camisetas e 
material de costura necessário.  
 
O grupo So-Sew fez uma exposição dos itens prontos para envio para a Comunidade da Casa 
Provincial e para as Irmãs Idosas do Centro de Saúde. Expressões de alegria e admiração foram 
ouvidas ao mesmo tempo em que era estimulado o interesse e a preocupação pelas crianças e 
demais pessoas na missão da Uganda. 
 
Desde o primeiro empurrãozinho de Deus e a pequena iniciativa de costurar pijamas e roupas 
para dormir, muita coisa foi realizada.  
 

• Mais de 500 conjuntos de roupas infantis, pijamas e roupas para dormir foram enviados 
para a Missão Santa Júlia em Buseesa, Uganda. 

• A roupa infantil também foi enviada para Bright Kids Mission em Entebbe, Uganda. 
• 40 conjuntos de pijamas foram costurados e enviados para uma subdesenvolvida, antiga 

área de mineração de carvão no sul de Kentucky. 
• 31 aventais para crianças foram preparados e enviados à Ir. Cristina Marie, na 

Califórnia, para um programa pós-escolar com crianças pobres. 
• Mais de 120 aventais para cozinheiros, cuidadores, professores, etc., foram enviados 

para a Uganda, juntamente com 2 toalhas para o altar, guardanapos e pegadores de 
panela para a casa de formação. 

• 200 panos de louça com crochê/panos para limpar as mesas foram feitos por pessoas 
voluntárias e enviados para as escolas e conventos na Uganda.  

Que incrível e maravilhoso é o jeito usado por Deus para acender a chama do 
comprometimento com seus filhos mais pobres! O espírito missionário gerado através deste 
projeto é, certamente, um bom motivo para afirmar e exclamar: QUANTO É BOM O BOM DEUS! 
 
Dezembro 2017 
Por Irmã Mary Janet Stamm 
Covington, KY 


