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Dialog Projekt em Simanjiro, Tanzânia 
 

 
 
O Documento do Capítulo Geral 2016 ganha vida de várias formas, especialmente, quando 
concretizamos os vários temas nele propostos. Um dos temas que, de maneira especial, tem sido 
uma experiência positiva para nós é a Formação de parcerias para a sustentabilidade. Já em 2006, 
o grupo do Dialog Projekt da Alemanha veio à Tanzânia e começou a construir um salão multiuso 
em Lesoit.  E não parou por aí.  Em 2010, quando as Irmãs da Delegação se preparavam para começar 
seu apostolado em Simanjiro, o grupo estava lá para ajudar a discernir, avaliar recursos e discutir 
como manter e sustentar o projeto. Primeiro, o grupo veio para construir o convento, a escola, a 
moradia dos professores e muito mais. Atualmente, estão trabalhando nas escavações para colocar 
o alicerce de um salão multiuso. Não sabemos o que faríamos sem eles nesta parte longínqua da 
Tanzânia.  Sempre fazemos reuniões com o Sr. Ernst Spranger antes da chegada dos voluntários e 
depois da sua partida para discutir planos, fazer ajustes, discernir os próximos passos, etc. 
 
A Irmã Maria Almuth, da Comunidade Internacional Emaús em Coesfeld, faz parte deste projeto há 
anos. Ela ensinou as mulheres a fazer pão e muitas outras coisas. É um desafio para muitos dos 
voluntários viver na terra dos Maasai, onde pode faltar água e não ter o conforto a que estão 
acostumados em seu país de origem.  Ficamos maravilhadas de como se ajustam ao novo ambiente. 
Em duas das fotos, pode-se ver que o grupo iniciou as escavações para o alicerce do salão multiuso 
e quanto já está concluído até o momento.   
 
Que Deus abençoe abundantemente esses homens e mulheres que, tão generosamente, se doam à 
edificação do Reino de Deus em Simanjiro. Deus abençoe a todas as irmãs e benfeitores que fazem 
parte desta missão e nos dão o privilégio de sua presença. 


