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Delegação Geral do Espírito Santo, Mpala, 
Uganda, leste da África. 

 
A Comunidade Notre Dame do Centro Educacional Mpala 
iniciou em 2009 com as Irmãs Maria Ruthilde Haferkamp, da 
Alemanha e Maria Regina Robbins, dos EUA.  Além delas, 
havia dois homens que trabalhavam a terra e uma mulher que 
tomava conta da casa. Como na maioria dos começos, houve 
muitas dificuldades e as Irmãs necessitavam de ajuda para 
arrumar a casa. As Irmãs Mary Janet e Juliet Namata vieram 
para ajudá-las. Elas ajudaram com a organização da cozinha, costuraram cortinas, identificaram as 
chaves e ajudaram a criar um ambiente acolhedor.  
 
A hospitalidade foi a marca das primeiras semanas no novo convento. Muitas pessoas vieram para 
visitar as Irmãs, tanto do país quanto do estrangeiro.  O Reverendo Padre Richard Kayizi foi muito 
generoso para com as Irmãs sendo, também, seu guia turístico naquela área. Nesse mesmo ano, por 
motivo de doença, a Irmã Mary Regina voltou para sua Província, na Califórnia.  Irmã Mary Colette, 

de Buseesa, veio para supervisionar a construção do novo 
convento. Em junho de 2009, foi estabelecida a Comunidade de 
Mpala com as Irmãs Mary Colette, Juliet Namata e Ruthilde. 
 
Uma das razões para a aquisição desta propriedade foi a sua 
proximidade das universidades. O objetivo era abrir uma casa 
para estudantes.  As Irmãs Mary Immaculate e Mary Amony 
foram as primeiras estudantes a integrar a Comunidade Mpala.  
As duas frequentaram cursos na Universidade dos Mártires da 
Uganda.  Atualmente, há 8 Irmãs estudantes vivendo em Mpala 
e frequentando vários cursos de nível superior. 
 

Quando esta área foi adquirida do Sr. Paulino Sseddugge, já havia duas casas na propriedade. As 
Irmãs moravam na casa antiga enquanto o convento\casa de formação, estava sendo construído. Em 
setembro de 2010, mesmo com a construção inacabada, as Irmãs iniciaram a mudança para o novo 
convento. Neste mesmo ano, receberam a aprovação para ter o Santíssimo Sacramento na capela do 
convento e mais tarde, jovens interessadas na vida religiosa, vieram morar com as Irmãs. Este foi o 
início da casa de formação. 
 
O Jardim de Infância Notre Dame começou em 2011 e funciona nas duas casas que já existiam na 
propriedade.  As Irmãs Mary Colette e Ruthilde eram as diretoras. Irmã Mary Sunday e mais duas 

senhoras eram as professoras de 52 crianças. Em 
2014, a Irmã Mary Tina assumiu a direção. Hoje, 
a escola conta com 225 estudantes distribuídos em 
9 salas de aula.   
 
Atualmente, 11 Irmãs integram a Comunidade de 
Mpala, incluindo a Irmã Mary Prerna, que é a 
Mestra das 8 Postulantes que vivem com a 
comunidade.  Louvamos o nosso bom Deus pelas 
bênçãos e pelo crescimento que continua 
acontecendo no solo fértil de Mpala.  

 
Por Irmã Mary Tina Petrick, SND 


