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Os sinos jubilares tocavam em alto e bom som! 
África Oriental 

 

 
 
Como podemos descrever para vocês a nossa extraordinária experiência da comemoração do 25º 
Aniversário da nossa chegada ao solo Africano!  A forma melhor que encontramos, foi através de 
fotos! 
 
Para a festa, pudemos contar com a presença da Irmã Mary Joell, que era a Superiora Geral naquela 
época. Foi ela que partilhou o pedido do bispo, com as Superioras Provinciais, de haver Irmãs para 
trabalhar em Arusha, Tanzania, África.  A Irmã Mary Shobana, Superiora Provincial da Província 
Nossa Senhora da Assunção, Patna, Bihar, India, disse Sim e, assim, começou a história, uma 
história que trouxe as três pioneiras para Arusha, Tanzania: as Irmãs Mary Aruna, Shobha e Thara. 
Estas três Irmãs tem sido uma bênção e um dom para a Delegação Geral do Espírito Santo. 
Provavelmente, uma das maiores bênçãos desta celebração foi a presença da querida Irmã Mary 
Shobana. 
 
Durante estes 25 anos tanta coisa aconteceu e tudo é motivo real para sermos gratas e 
comemorarmos... e nós o fizemos. Também tivemos o privilégio de ter as Irmãs Mary Kristin e 
Sreeja conosco. Trouxeram, como presente especial, uma bênção do Papa Francisco para o 25º 
Aniversário da chegada das SNDs ao solo sagrado da África.   
 
Para a comemoração, 70 das 71 Irmãs puderam estar presentes, o que foi muito significativo.   
Aproveitamos a oportunidade para celebrar o Jubileu de Ouro da nossa querida Irmã Mary Kristin  
e da nossa pioneira, Irmã Mary Aruna.  Com a presença de 30 sacerdotes e três bispos, tivemos 
uma grandiosa celebração. As danças, os cantos, as palmas e os programas, tornaram-no evidente. 
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Rezamos para que Deus continue abençoando a cada uma de nós e a toda a Congregação enquanto 
nossa Delegação continua crescendo e florescendo como uma única Unidade: Tanzânia, Uganda e 
Quênia. 


