
Novo Lugar de Missão 

Tete, Moçambique 

A abertura da missão Notre Dame em Tete, Moçambique, surgiu do encontro de dois anseios, associados 

com a graça de Deus. De um lado, o desejo do Bispo de Tete, Dom Diamantino Guapo Antunes (IMC), que 

sonhava ter religiosas em sua Diocese para ajudar na evangelização do seu rebanho. E, do outro lado, as Irmãs 

de Notre Dame, que aspiravam estender a missão para mais uma Diocese, uma vez que, o ingresso de jovens 

nativas na Congregação, tornava esta expansão possível.  

Dia 11 de fevereiro de 2021, chegaram ao Bairro Mateus Sansão Muthemba, Tete, MZ as Irmãs: Irmã M. 

Leondira F. Lazaretti, Irmã M. Domingas B. Benate e Irmã M. Aida M. L. Nhampenza para exercerem sua missão 

junto ao povo, especialmente, na Paróquia São Pedro. O Bispo de Chimoio, Dom João Carlos Nunes Hatoa, Irmã 

M. Nilse Eidt e Irmã M. Lori Steffen acompanharam as Irmãs para a nova missão. Chegando em Tete, as Irmãs 

se dirigiram à Cúria Diocesana. Dali, Dom Diamantino Guapo Antunes e o Pároco da Paróquia São Pedro, Pe. 

Vital Conala, acompanharam-nas até o Bairro Mateus Sansão Muthemba onde um grupo da comunidade 

católica aguardava a chegada da nova comunidade religiosa.  

O Bairro Mateus Sansão Muthemba é considerado o bairro mais pobre da Província de Tete. É muito 

populoso, possui expressivo número de menores vinculados ao trabalho infantil e muitos outros problemas 

decorrentes da pobreza. Os moradores provêm de diversos lugares do País, mas principalmente do país vizinho, 

Malawi.  

Tão logo a casa estava organizada e a Comunidade Nossa Senhora das Graças estabelecida, as Irmãs 

começaram a visitar as famílias, ainda em tempo de coronavírus, mas com toda a prevenção necessária. Nas 

visitas, as irmãs se apresentam, rezam com as famílias e lançam a pergunta: “O que vocês esperam das Irmãs da 

Paróquia São Pedro?” As principais respostas obtidas foram: ajudem-nos a educar nossos filhos; ensinem 

costura, bordado e cozinhar às meninas; ensinem nossos filhos na escolinha. Cientes destas necessidades, pouco 

a pouco, as Irmãs estão respondendo às expectativas das famílias. 

Aos sábados, as Irmãs orientam dois grupos de meninas no aprendizado do bordado. Ao mesmo, tempo, 

estão fazendo os encaminhamentos necessários para o início das aulas na Escola Mana Rosa, com 60 crianças, 

assim que o governo liberar as aulas presenciais, quando a crise sanitária do país estiver controlada. Felizmente, 

todos os documentos necessários para a abertura da escola já foram obtidos. 

 Na visita às famílias, as Irmãs asseguram ao povo que sua casa está sempre aberta para qualquer 

necessidade, lhes fornecem o número do telefone para entrar em contato em caso de necessidade ou para pedir 

orações em alguma intenção. As Irmãs se sentiram bem acolhidas pelos religiosos da Diocese e pelo povo, o que 

foi, concretamente, expresso pelas generosas doações recebidas e, especialmente, quando as pessoas dizem: 

“As Irmãs ainda não vieram na minha casa!” 

Um outro aspecto significativo, relacionado a esta missão, é que algumas Irmãs nativas e algumas 

candidatas Notre Dame são provenientes desta Diocese. As mesmas, foram encaminhadas para a Congregação 

pelos Párocos que conheciam as Irmãs de Notre Dame. Por essa razão, mesmo que as Irmãs estejam nesta 

Diocese há apenas dois meses, já receberam a visita de candidatas à vida religiosa, que vieram conhecer as Irmãs 

e, as Irmãs, já visitaram as famílias destas candidatas. 

Que a presença das Irmãs de Notre Dame nesta Diocese, seu testemunho e serviço apostólico, possam 

“ajudar nossos irmãos e irmãs a orientarem sua vida para Deus, na fé, a fim de que façam, também eles, a 

experiência do seu amor” (Const. Art. 3). 

 

 



 

Chegada das Irmãs de Notre Dame em Tete: 11 de fevereiro, 2021 

Da direita para a esquerda: Ir. M. Lori Steffen, Ir. M. Aida Manuel Luís Nhampenza, Ir. M. Nilse Eidt, Dom João 

Carlos Hatoa Nunes, Serafino Piras, Dom Diamantino Guapo Antunes, IMC, Pe. Vital Conala, Ir. M. Leondira 

Fatima Lazaretti, Ir. M. Domingas Baptista Benate 

 

A comunidade de Tete: Ir. M. Domingas B. Benate, Ir. M. Leondira Lazaretti, Ir. M. Aida Nhampenza  



 

Visita às famílias: Ir. M. Leondira Lazaretti, Ir. M. Aida Nhampenza, Ir. M. Domingas Benate 



 

No caminho para visitar as famílias 

Ir. M. Domingas Benate (Azul na água) 

Ir. M. Aida Nhampenza (Azul e máscara fora da água) 



 

Oficina de Bordado para as Jovens da Paróquia 

Ir. M. Domingas Benate (primeira na ponta de Blusa branca) 

Ir. M. Aida Nhampenza (Na segunda esteira de Blusa verde) 

 

 

Missa de Domingo de Ramos na casa das Irmãs. A missa foi gravada e transmitida pela Rádio da Diocese. 

 

 


