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Encontro anual das Formadoras 
Neste ano, o encontro anual das Formadoras aconteceu na 

casa do Noviciado Internacional. Além das formadoras de 

Moçambique e Tanzânia, estiveram presentes a Irmã Mary 

Sreeja e a Irmã Mary Roshini, Superiora da Delegação.  A 

cada ano, este encontro é esperado ansiosamente por ser um 

evento que ajuda no planejamento e na implementação de 

novas ideias.  Para o encontro deste ano, o Padre Amandus 

Kapele, Superior Provincial dos Padres Espiritanos ofereceu 

a sua contribuição abordando o tema “A cultura africana e o 

seu impacto na formação”.  Na sequência, cada formadora 

pode fazer a sua partilha, aconteceram debates e o planejamento para o próximo ano.   

 

Por ocasião desta reunião anual, a formadora de Moçambique traz a(s) pré-postulante(s) que 

integrará(ão) o grupo, na Uganda, para começar o Postulantado.  Este ano, a Irmã Maria Diva Jacoby 

trouxe Eva Braz Tomo que, com as outras jovens em formação, iniciou o Postulantado em 13 de julho 

de 2017. Pedimos a benção especial de Deus para cada uma delas. 

 

  

Visita da Irmã Maria Nonata 
Irmã Maria Nonata, uma das Assistentes Gerais em 

Roma, teve uma ótima oportunidade para visitar a 

Delegação na Tanzânia e Uganda.  Ela visitou 

Simanjiro e viu o trabalho e o apostolado das Irmãs. 

Ficou muito feliz de encontrar alguns membros do 

povo Maasai.  Sabemos que ela tirou muito mais fotos 

do que poderíamos colocar neste artigo e haveria muito 

mais para partilhar. A Irmã viajou para Kiomboi onde 

se encontrou com as Irmãs e conheceu o apostolado, 

especialmente, o trabalho realizado no Lar Aloysia e na 

Escola Notre Dame.  Na Tanzânia, aproveitou a 

oportunidade para conversar com as Candidatas e Noviças sobre JPIC, já que ela é a representante 

Congregacional nesta área. 
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