
 

Arusha |General Conference                                                                 October 11, 2018 | snd1.org  

Conferência Geral, Arusha, Tanzânia 
 

11 de outubro, 2018 

 

 
 

Saudações a todas vocês da bela e deslumbrante Tanzânia! 23 Irmãs estão reunidas no 

Centro de Espiritualidade Canossa, localizado próximo da nossa Casa de Formação e 

da Escola Notre Dame em Arusha.   

 

Já trilhamos metade do caminho da 

Conferência Geral.  Até agora, tivemos 

ótimas oportunidades para conhecer-

nos melhor, familiarizar-nos com todas 

as Unidades, visitar as irmãs da 

Delegação do Leste Africano bem 

como seus vários apostolados. Os 

palestrantes, o Padre Anthony Gittins, 

o Padre Carduni (da tribo Maasai) e a 

Irmã M. Rashmi (nossa irmã 

missionária que trabalha com os 

Maasai) abriram nossos olhos e nossos 

corações para as bênçãos e desafios de viver interculturalmente.   
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Além das apresentações, workshops e 

reflexões, temos a oportunidade de visitar 

nossas irmãs aqui em Arusha e aprender 

sobre sua missão apostólica. Passamos 

algum tempo com as noviças Africanas, 

visitou a Escola Notre Dame e o Centro 

Zinduka das mulheres aqui em Arusha e 

nos encontramos com as crianças do 

projeto Aloysia. Tivemos um painel com 

irmãs do Quênia, da Tanzânia, da Uganda 

e dos Estados Unidos. A Irmã Mary 

Rashmi fez uma apresentação sobre a vida 

e a cultura Masaai, o que pudemos 

experienciar quando da nossa visita a 

Simanjiro no dia 9 de outubro.  

 

Em todos os lugares somos recebidas com 

grande entusiasmo pelas irmãs, alunos, 

professores e outras pessoas que possuem 

alguma ligação com as irmãs. Uma frase que é repetida inúmeras vezes é "Sintam-se 

em casa"! De fato, todos estão fazendo com que isto se torne realidade. Além disso, as 

irmãs do Centro de Espiritualidade Canossa, 

onde está acontecendo a Conferência, estão 

fazendo de tudo para que nos sintamos bem. 

O povo Africano é extremamente amável e 

hospitaleiro. 

 

À  medida que nos encaminhamos para a 

segunda metade da nossa jornada, mais 

experiências nos aguardam quando 

entraremos em um diálogo mais profundo 

na definição de futuras direções para a nossa 

Congregação. Agradecemos as suas orações 

e pedimos que continuem rezando por nós. 


