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O Dom da Nova Liderança! 

Arusha, Tanzânia 

 

A instalação da nova equipe de liderança, no dia 22 de maio de 2021, foi um acontecimento histórico na 

Delegação Geral do Espírito Santo. A instalação ocorreu durante uma celebração liderada pelas Irmãs Mary 

Rashmi e Mary Pascalia Ndunge na Capela do Convento Notre Dame, Arusha, Tanzânia. A celebração foi 

muito inspiradora e permitiu que todas as presentes participassem. 

No início da celebração, foram feitos os agradecimentos à Irmã Mary Roshini e sua equipe por tudo o que 

realizaram durante os anos na liderança da Delegação. Elas receberam uma vela simbolizando sua total 

doação à Congregação e expressando a gratidão e o carinho das Irmãs da Delegação. 

Posteriormente, a Irmã Mary Christine, a nova Superiora da Delegação, foi chamada ao altar e questionada 

se estava pronta para servir à Delegação.  Seu “sim” foi uma firme confirmação. A seguir, as Conselheiras da 

Delegação foram convidadas para virem até a frente e foram perguntadas se estavam dispostas a servir a 

Delegação como assessoras, assistentes e apoio à Irmã Mary Christine, ao que responderam “sim”. Todas as 

Irmãs presentes também prometeram apoiar a Irmã Mary Christine e suas conselheiras. A nova Superiora 

da Delegação e suas conselheiras foram presenteadas com uma linda vela e uma Bíblia como símbolos do 

seu especial chamado para exercer a liderança. A celebração continuou com canções meditativas e preces. 

O tema do dia foi: “Eu estarei com você! Seja forte... seja corajosa... você terá êxito”. Tudo foi muito bem 

preparado! 

Após a celebração religiosa, seguiu-se o jantar, um programa de congratulações e de entretenimento por 

parte das candidatas, noviças e irmãs. A comissão de planejamento e de organização destes programas 

recebeu os profundos agradecimentos por parte das Irmãs. Tanto a celebração, quanto a decoração, as 

refeições e os programas de entretenimento foram muito bem executados! Havia um verdadeiro espírito de 

alegria em todas as presentes! 

Em seu discurso, Irmã Mary Christine, a nova Superiora da Delegação, agradeceu a todas as irmãs por sua 

contribuição para este dia da instalação que foi bem-sucedido e, muito especialmente, agradeceu à equipe 

de liderança anterior por seu serviço dedicado. Devido à pandemia, muitas irmãs não puderam marcar 

presença. No entanto, todas as comunidades estavam representadas por uma ou duas irmãs. A nova equipe 

de liderança tem tanto para agradecer. Agora, é hora de avançar renovando a face da terra e cultivando a 

cultura do encontro e do cuidado.  


