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Grande alegria em Simanjiro, Tanzânia 

 
Este é um momento histórico para as Irmãs de Notre Dame em Simanjiro, Tanzânia, e para o povo Maasai.  “O bom 
Deus sabe melhor; o que ele faz é bem feito”.  A Irmã Mary Rashmi havia encaminhado um projeto ao Fundo 
Congregacional com o objetivo de perfurar um poço para fornecer água potável ao povo Maasai.  Dia 8 de setembro, 
Festa da Natividade de Nossa Senhora, foi o dia previsto para o início dos trabalhos. 
 
O povo Maasai em Simanjiro, há tempo esperava por água potável. Nosso povo tem se servido de água estagnada 
em qualquer buraco.  Uma vez por semana, aglomeram-se para coletar água no local onde o gado, cabras e ovelhas 
bebem água e usam burros para carregá-la ou a carregam nas costas.  Com este novo projeto, Irmã Mary Rashmi 
havia pedido às pessoas que começassem a coletar materiais e a rezar. Eles coletaram 12 pedras de chumbo, 10 
cargas de areia, 5.000 tijolos queimados e usaram árvores como colunas.   
 
Quando ouvimos a notícia de que teríamos visitantes oficiais, as crianças reuniram-se e fizeram alas no caminho que 
leva até a entrada do complexo em sinal de boas-vindas e respeito. Nosso ex-primeiro ministro, Sr. Peter Pinda, 
Membro do Parlamento, Sr. Christopher Ole Sandeka e outros dignitários visitaram o local e expressaram gratidão e 
apreço por nosso envolvimento no programa de desenvolvimento da área. Junto com eles veio o comissário distrital 
e outros líderes do distrito, diferentes guardas, etc. Quando o ex-membro do Parlamento saiu do carro, fez a mesma 
pergunta à Irmã Mary Rashmi que o arcebispo havia feito quando visitou a área pela primeira vez: “Irmã, como você 
conseguiu chegar aqui no fim do mundo?” Sabemos que a missão em Simanjiro é um apostolado especial das Irmãs 
de Notre Dame, visto que as Irmãs estão engajadas com o povo de Deus marginalizado e necessitado.   
 
A comunidade Maasai reuniu-se com todos os líderes do governo local, fizeram discursos, rezaram sobre o material 
e começaram a limpar o local onde seria construída a caixa d´agua. Como já existe um poço, a casa das bombas será 
construída na proximidade. O progresso da construção está sendo visível e a caixa d'água começou a tomar forma. O 
povo, por sua vez, está cheio de esperança e gratidão. 
 
Diferentes pessoas fizeram comentários sobre nossa escola e o trabalho das Irmãs de Notre Dame, especialmente, 
durante a hora do chá que juntos partilhamos.  Uma pessoa disse: “Certamente, há um lugar reservado para vocês 
no céu pelo trabalho que estão fazendo. Não podemos agradecer o suficiente”.  Agradecemos a vocês, queridas 
Irmãs de Notre Dame ao redor do mundo, por seu apoio pela oração e pelo trabalho e também pela contribuição 
recebida do Dialog Projekt da Alemanha. 
 
Com certeza, podemos vibrar de alegria ao dizermos um enorme obrigada a Deus e à nossa família Notre Dame! 


