
 

 Um dia para ser recordado!  

 
O dia da bênção da nova caixa d’água para a aldeia Loiborsiret foi um dia para ser recordado. Dia 9 de janeiro de                       
2021, todos os membros do governo da aldeia, líderes de aldeias vizinhas e as pessoas que estavam lá quando as                    

Irmãs de Notre Dame chegaram pela primeira vez ao distrito de Simanjiro, no norte da Tanzânia, estavam presentes                  
para a celebração.  
 
A celebração incluiu a Santa Missa presidida pelo Padre Karduni, um sacerdote Maasai. Depois da missa, a multidão                  

dirigiu-se à casa da bomba e a caixa d’água, alegres e cantando pelo presente que a congregação lhes proporcionou:                   
água.  
 

No dia anterior, oitenta homens trabalharam juntos das 8 às 11 da manhã para cavar uma vala para os                   
encanamentos do poço até a caixa d'água.  As irmãs ficaram encantadas em testemunhar esta colaboração. 
 

A comunidade arcou com todas as despesas da celebração e fizeram muitos comentários dignos de nota:  
- “Loiborsiret não pode ser comparada a nenhuma outra aldeia no distrito de Simanjiro.” 
- “Temos orgulho das Irmãs de Notre Dame e queremos colaborar 100%”. 

- “Temos um belo prédio escolar e os arredores cheios de árvores e de verde. Somos abençoados”.  
- “Quando saímos de casa, já entramos na escola internacional.” 
 

A caixa d'água é um presente da Congregação ND. Antes da construção, as pessoas da vila pegavam água de poços                    
de água estagnados após a estação das chuvas. O novo poço atenderá 4.500 pessoas, incluindo as crianças da nossa                   
Escola Notre Dame Osotwa e algumas famílias da aldeia Loiborsiret. A aldeia é grande, assim, os que moram mais                   

longe do poço devem caminhar cerca de 10 quilômetros (mais de seis milhas) para buscar água.  
 
Foi muito bom ter a presença das Irmãs Mary Sreeja e Mary Roshini para a cerimônia da bênção. Elas receberam o                     

manto Maasai para vestir. As irmãs são muito gratas ao bom Deus pela sua presença ativa na missão e na                    
comunidade Maasai. Como parte do programa JPIC, cada autoridade planta uma árvore. Então, esse compromisso               
coube a Irmã Mary Sreeja o que foi muito significativo por se tratar do aniversário da Irmã Maria Aloysia.  

 
As irmãs têm todos os motivos para se alegrar e recordar deste dia tão especial! 
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