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Sebuah Misi Baru  

Tete, Mozambique 

Pembukaan misi Notre Dame di Tete, Mozambik bermula dari pertemuan dua kerinduan akan rahmat 

Tuhan. Di satu sisi, Uskup Tete, Imam Diamantino Guapo Antunes (IMC), bermimpi memiliki tarekat religius 

wanita di keuskupannya yang dapat membantu evangelisasi bagi umatnya. Di sisi lain, Suster-suster Notre 

Dame ingin memperluas misi mereka ke keuskupan lain karena saat ini dengan masuknya para pemudi 

pribumi ke dalam Kongregasi memungkinkan untuk perluasan karya. 

Pada tanggal 11 Februari 2021, ketiga suster tiba di Bairro Mateus Sansão Muthemba, Tete, MZ: Suster M. 

Leondira F. Lazaretti, Suster M. Domingas B. Benate, dan Suster M. Aida M. Nhampenza untuk memulai 

pelayanan mereka dengan masyarakat di sana terutama mereka yang tergabung dalam Paroki Santo 

Petrus. Uskup Chimoio, Pastor João Carlos Nunes Hatoa, Sister M. Nilse Eidt, dan Sister M. Lori Steffen 

menemani para suster ke misi baru. Ketika para suster tiba di Tete, mereka pergi ke Kuria Diocesan. Dari 

sana, Imam Diamantino Guapo Antunes dan Pastor Vital Conala, pastor Paroki St. Peter, menemani para 

suster ke Bairro Mateus Sansão Muthemba di mana sekelompok orang dari komunitas Katolik setempat, 

sedang menunggu kedatangan komunitas religius baru. 

Bairro Mateus Sansão Muthemba dianggap sebagai lingkungan termiskin di Provinsi Tete. Kota ini sangat 

padat penduduknya dan banyak anak -anak yang bekerja atau dipekerjakan di bawah umur dan banyak 

masalah lain yang diakibatkan oleh kemiskinan. Penduduk berasal dari berbagai belahan negara, tetapi 

sebagian besar dari negara tetangga, Malawi. 

Segera setelah rumah Suster diorganisir dan Komunitas Bunda Kasih Karunia didirikan, para suster mulai 

mengunjungi keluarga, dengan tetap mengikuti  larangan yang diberlakukan oleh virus Corona. Para suster 

pertama kali memperkenalkan diri, berdoa bersama orang-orang, dan bertanya: “Apa yang Anda harapkan 

dari para suster Paroki Santo Petrus?” Tanggapan utama mereka adalah: “Tolong, bantu kami untuk 

membesarkan anak-anak kami; ajari anak perempuan kami cara menjahit, menyulam, dan memasak; 

mendidik anak-anak kami di sekolah kecil kami. ” Para suster secara bertahap menanggapi harapan 

keluarga. 

Pada hari Sabtu, para suster mengajari menyulam kepada dua kelompok perempuan. Pada saat yang sama, 

mereka membuat rujukan yang diperlukan untuk memulai kelas di Sekolah Mana Rosa. Sudah 60 anak 

telah mendaftar dan para suster menunggu pemerintah untuk mengizinkan kelas tatap muka, setelah krisis 

kesehatan negara terkendali. Untungnya, semua dokumen yang diperlukan untuk pembukaan sekolah 

telah diperoleh. 

Saat mengunjungi keluarga, para suster meyakinkan orang-orang bahwa rumah mereka selalu terbuka 

untuk segala kebutuhan. Mereka juga memberikan nomor telepon kepada orang-orang sehingga mereka 

dapat menghubungi para suster jika perlu atau untuk meminta doa untuk intensi apa pun. Para suster juga 

merasa sangat disambut oleh biarawan dan biarawati di keuskupan, dan oleh masyarakat sekitar. Hal ini 

diungkapkan dengan cara yang konkret, terutama, dengan sumbangan yang murah hati dan ketika orang-

orang berkata: “Para suster belum mengunjungi rumah saya!” 

Aspek penting lainnya yang terkait dengan misi ini adalah bahwa beberapa kaum mudi pribumi telah 

memasuki kongregasi kami dari keuskupan ini, yang diutus oleh pastor yang telah mengenal Suster-suster 

Notre Dame. Selain itu, meskipun para suster baru dua bulan berada di keuskupan ini, beberapa remaja 

putri yang tertarik untuk memasuki kehidupan religius telah melakukan kontak dengan para suster dan 

para suster sudah mengunjungi keluarga mereka. 
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Semoga kehadiran para Suster Notre Dame di Keuskupan ini, kesaksian dan pelayanan kerasulan mereka 

“membantu saudara dan saudari kita untuk mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan dalam iman 

sehingga semua dapat mengalami kasih Tuhan” (Konst. Art. 3). 

 

Kedatangan Para Suster Notre Dame di Tete: 11 Februari 2021 

Dari kanan ke kiri: Sr. M. Lori Steffen, Sr. M. Aida Manuel Luís Nhampenza, Sr. M. Nilse Eidt, Mgr. João Carlos Hatoa 

Nunes, Serafino Piras, Mgr. Diamantino Guapo Antunes, IMC, Pater  Vital Conala, Sr. M. Leondira Fatima Lazaretti, Sr. 

M. Domingas Baptista Benate 

 

Komunitas Tete: Sr. M. Domingas B. Benate, Sr. M. Leondira Lazaretti, Sr. M. Aida Nhampenza  
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Kunjungan keluarga: Sr. M. Leondira Lazaretti, Sr. M. Aida Nhampenza, Sr. M. Domingas Benate 

 

Dalam perjalanan kunjungan keluarga 

Sr. M. Domingas Benate (dengan kaos biru, di air) 

Sr. M. Aida Nhampenza (dengan masker) 
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Anak-anak perempuan dari Paroki belajar menyulam   

Sr. M. Domingas Benate (sebelah kiri) 

Sr. M. Aida Nhampenza (dengan kelompok kedua, kaos hijau) 

 

 

Pada Hari Minggu Palma, Misa dirayakan di rumah Suster. Misa direkam dan disiarkan melalui radio Keuskupan.  

 

 


