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Visita do novo Arcebispo a Simanjiro, Tanzânia 
 

 
 
O dia 13 de maio de 2018 é numa data a ser registrada em letras douradas para os fiéis de Loiborsiret, 
Simanjiro! O Arcebispo Isaac Amani Massawe fez sua primeira visita à terra dos Maasai, Simanjiro para 
abençoar a recém-concluída Igreja em Loiborsiret e para a celebrar a Primeira Eucaristia de 48 pessoas das 
várias Capelas da Paróquia. Quando desembarcou do veículo, sua primeira saudação foi: “Oh! Irmãs, como 
vocês conseguiram chegar a este lugar remoto da Diocese?” Ele ficou muito satisfeito ao ver a transformação 
que havia ocorrido e expressou muito apreço e gratidão pela nossa presença e atividade nesta missão.  
 
A bênção da Igreja de Loiborsiret foi especialmente significativa para as Irmãs daqui porque há anos 
vinham realizando orações e Celebrações Eucarísticas debaixo de uma árvore ou sentados nas pedras de 
uma Igreja inacabada, sem piso adequado.  Demorou mais de 10 anos para terminar a Igreja. Através da 
ativa participação nas atividades da Igreja e nas pequenas comunidades cristãs, incansavelmente, as Irmãs 
motivaram jovens e adultos a serem parceiros na "construção da nossa Igreja!” Lenta mas 
progressivamente, através de pequenas contribuições, as pessoas coletaram os tijolos, alguns fizeram 
doação de vacas, cabras ou ovelhas. Cada membro do grupo de jovens contribuiu com uma caixa de 
azulejos. O grupo das mulheres católicas conseguiu parte do cimento e outros materiais. Várias famílias 
foram incentivadas a doar um banco com genuflexório, nos quais se gravariam seus nomes. Particulares se 
dispuseram a doar as toalhas para o altar, materiais para a decoração e outros pequenos itens.  
 
Nossa comunidade cristã limpou a área, pintou a Igreja, fez coletas, doou vacas e cabras para alimentar 
mais de 2.000 pessoas, incluindo todos os que vieram das 23 Capelas da Paróquia, com extensão de mais 
de 100 quilômetros.  Agora, nossa Igreja colorida, com piso em azulejo, 40 bancos, um lindo altar e um 
órgão é o assunto de Simanjiro e todo o mundo vem para as liturgias do domingo! Deus seja louvado! 


