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Primeira Profissão Religiosa na Á frica Oriental - 2022 

 

 No dia 10 de fevereiro de 2022, nossas 8 noviças iniciaram a contagem regressiva de 100 dias para o 

Dia da Profissão. Foi um período muito emocionante criando uma grande expectativa pelo dia do seu 

compromisso. A Irmã Mary Pascalia conduziu uma reflexão sobre o tema que as noviças haviam escolhido: 

“A tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho” (Salmo 119,106). Ao longo dos 100 

dias, o grupo se reunia diariamente para oferecer uma oração preparada por elas mesmas. Em vários destes 

dias, uma noviça preparava uma reflexão e a partilhava com as colegas. 

 As 8 noviças fizeram um retiro de 8 dias sob a direção do Pe. David Eliaona, CSC (Congregação da 

Santa Cruz) em Moshi, Centro de Retiros Maua, dirigido pelas Irmãs Franciscanas Capuchinhas. “Estar aos 

pés do Monte Kilimanjaro, foi um privilégio porque pudemos apreciar a beleza e meditar na grandeza de 

Deus presente na sua criação”, comentou uma noviça. Um dia antes da profissão, as 8 noviças tiveram um 

dia de Recolhimento, o qual foi orientado pelo Pe. Cyrus, SJ, ajudando-as a entrar num profundo espírito de 

oração em preparação imediata para oferecer o seu “sim” ao Senhor.  

 Este grande dia foi celebrado no salão da Escola Notre Dame em 21 de maio de 2022. A Eucaristia foi 

celebrada por Dom Isaac Amani, Arcebispo da Diocese de Arusha. Votos temporários e perpétuos foram 

celebrados juntos e a Irmã Mary Christine Syombua recebeu os votos. Por esta razão, muitos convidados, 

incluindo pais, outros parentes e religiosos próximos estavam entre os presentes. Agradecemos a 

comunidade dos Missionários da África, Centro de Espiritualidade St. Mbaaga, que acolheu generosamente 

a maioria dos nossos visitantes. 

 No final do dia, nos reunimos para um momento de oração e de envio. Irmã Mary Christine Syombua 

chamou as neo-professas e deu a cada uma a sua transferência (nomeação). A superiora local da comunidade 

para a qual a irmã foi transferida, veio para frente e a acolheu. 

 As Irmãs Mary Pascalia Ndunge, Mary Immaculate, as neo-professas e todas as noviças desejam 

agradecer a todas as queridas irmãs pelo apoio e contribuição dada à formação das noviças. Que Deus 

continue abençoando-as abundantemente.  


