
Irmãs sem Fronteiras, África 
 

 
 
Foi uma alegria e uma verdadeira bênção ter a Irmã Ethel Maria de Coesfeld, Alemanha, conosco.  
Após ter estado na Uganda por 3 meses, com as formadas, a Irmã veio para o Noviciado 
Internacional, na Tanzânia, para estar com as Noviças. Ela deu aulas de Sagrada Escritura usando 
métodos criativos e, particularmente, usando o método RPP (Práticas Pedagógicas do Ensino 
Religioso).  No final da sua estada, as Noviças compartilharam o que tinham aprendido e como 
haviam aprofundando a sua compreensão do Pai Nosso. 
 
A Irmã também deu aulas sobre a história da Congregação para as noviças do primeiro ano. O que foi 
muito enriquecedor para as Noviças foi o fato de que a Irmã tinha informações, em primeira mão, do 
lugar de origem da Congregação e histórias sobre a vida na Alemanha, naquele tempo e agora. 
 
Ela descobriu que as suas estudantes, na Alemanha e as Noviças, na África, possuem uma visão 
diferente das Escrituras. A Irmã é muito grata por ter estudado teologia na Alemanha e ter 
experienciado a profunda e arraigada espiritualidade africana. 
 
Outras oportunidades durante a estada da Irmã, incluíram: visita a algumas comunidades, ver girafas 
e leões, encontrar-se com Irmãs de outra Congregação que moram com as Irmãs em Vechta e muito 
mais.   Nas palavras da Irmã Ethel Maria:   "O que eu estava mais ansiosa para visitar novamente, 
após 7 anos, era Simanjiro. Entrando na sala de jantar, eu estava à beira das lágrimas, lembrando que 
eu havia colocado as pedras da fundação com minhas próprias mãos e agora, podia ver esta sala 
maravilhosa. Ver o crescimento da escola também foi uma grande alegria. Eu rezei defronte a nova 
gruta de Nossa Senhora agradecendo a Deus por tudo o que este lugar significa para mim.  
O programa “Irmãs sem Fronteiras” é, verdadeiramente, uma dádiva em nossa Congregação”. 
 
 


