Celebrando 25 anos de vida doada na missão de Moçambique
Província da Santa Cruz, Passo Fundo
Dia 30 de setembro de 1993, as Irmãs de Notre Dame da
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, chegaram em
Moçambique a pedido de Dom Francisco João Silota, bispo
da Diocese de Chimoio. Da esquerda para a direita, as
pioneiras foram as Irmãs Maria Dirce Slaviero, Maria Licelda
Giacomolli, Maria Nilse Catarina Eidt e Loiva Maria Urban.
Dia 01 de outubro, data em que as Irmãs iniciaram seu
apostolado em Marera, é considerado o dia da fundação. Já
nos primeiros dias da missão, as Irmãs participaram de uma
Marcha pela Paz – manifestação para celebrar o 1º
aniversário da assinatura do acordo de paz entre os dois principais partidos do país: FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique) e RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana).
Neste cenário, as Irmãs anunciaram Jesus Cristo, formaram
lideranças, assessoraram comunidades de base, construíram
escolas comunitárias, cultivaram plantas e difundiram o
conhecimento da medicina alternativa, ensinaram noções de
higiene e construíram latrinas em cada área familiar,
orientaram para o melhor uso dos alimentos disponíveis e
ensinaram a fazer pão.
Em 2000, foi assumido o Internato Feminino em Jécua.
Em 2001, foi inaugurada a Casa de Formação em Chimoio. Várias jovens que, sentindo o chamado para
seguir Jesus e servir a Igreja segundo o carisma e a missão das Irmãs de Notre Dame, já fazem parte desta
história. Atualmente, há uma Irmã de profissão perpétua, 9 Junioristas, 3 Noviças e 4 jovens que
ingressarão no Postulantado ainda neste ano.
Atentas aos sinais dos tempos e às necessidades
locais, iniciou-se um trabalho de educação com as
muitas crianças do Bairro Sete de Abril, Chimoio. Esta
semente cresceu e, em 2010, se transformou na
Escola Notre Dame Mwana Une Rukariro,
atualmente, atendendo 635 estudantes da Educação
Infantil ao 6º ano.
Por todas estas bênçãos, neste Ano Jubilar,
exclamamos com Santa Júlia: “Quanto é bom o bom
Deus”!

