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Workshop sobre JPIC em Nairobi 

 
De 4 a 6 de fevereiro e de 11 a 13 de fevereiro de 2019, foi realizado um workshop sobre JPIC para grupos de 
mulheres do Centro de Mulheres Notre Dame Zinduka em Nairobi. Cerca de 100 mulheres participaram da 
experiência que foi realizada em duas partes. 

Os apresentadores concluíram o workshop distribuindo presentes aos idosos, como reconhecimento. O Sr. 
Emmanuel Manyatta, principal convidado do dia, havia sido incentivado pelas irmãs e pelas mulheres para 
convidar todos os idosos da vila. Movido pelo amor compassivo, ele doou certa de 5.000 dólares como 
contribuição para os idosos.  

De 11 a 13 de fevereiro, o seminário de JPIC foi realizado para os pais/responsáveis pelas crianças do Centro 
Aloysia Children, as jovens do curso de costura, os funcionários e as candidatas. Pelo menos trinta membros 
participaram deste seminário. 

Nos dias seguintes, foi realizado um seminário de um dia para os pais das crianças da creche, onde mais de 
30 pais participaram e cerca de 80 idosos receberam alimentos de presente. Eles ficaram muito gratos pelos 
presentes e pelo reconhecimento.  

Por último, neste mês, a Irmã Mary Kellen dirigiu o workshop sobre JPIC para as jovens irmãs que se preparam 
para os votos perpétuos em Nairobi. Foi muito enriquecedor ouvir a partilha das experiências de JPIC em 
seus apostolados. Durante o workshop tomaram consciência de que o Planeta Terra é nossa casa comum e 
qual é a nossa conexão com o resto da criação. 

Em cada instância, o workshop foi uma experiência de dar e receber. Esperamos que os próximos dias de 
workshop sejam ainda mais emocionantes e inspiradores. Em suma, todos que participaram entenderam o 
conceito de ter o Planeta como nossa casa comum e como a falta de justiça e paz levou à desintegração da 
criação. Os participantes do workshop elaboraram planos de ação para trazer de volta essa integridade, 
trilhando o caminho da justiça e da paz para toda a criação. 


