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Menjadi Alat Tuhan untuk memelihara ciptaan! 

Gorongosa, Mozambique 

 

Suster-suster Notre Dame tiba di Mozambik pada tahun 1993 dan mulai menjalankan misi apostolik 

mereka di Keuskupan Chimoio. Pada tahun 2018, atas permintaan Uskup Agung Beira, para suster 

menerima tanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi sekolah asrama putra dan putri serta 

administrasi Sekolah Menengah Cristo Rei di Gorongosa. Asrama dan Sekolah Menengah milik Keuskupan 

Agung Beira terletak di kompleks Misi Cristo Rei yang juga mencakup gereja, kediaman Suster dan 

kediaman para Imam.  

Sayangnya, bangunan dan infrastruktur tempat-tempat ini berada dalam kondisi yang sulit. Tanahnya 

hanya sedikit dibudidayakan, kondisi kesehatan yang kurang baik di mana-mana, persediaan air yang tidak 

mencukupi dan situasi keuangan yang buruk. Alam ciptaan berteriak minta DIPEDULIKAN!  

Dalam keadaan seperti itu, perubahan radikal diperlukan! Kami mulai bermimpi dengan dan bekerja 

menuju lingkungan yang harmonis, mencari sumber pendapatan alternatif, menyediakan makanan bergizi 

untuk penghuni asrama, menjaga kebersihan halaman, menanam bunga di kebun, memastikan perumahan 

yang sehat, ruang kelas yang layak, dan air bersih yang melimpah untuk semua. Oleh karena itu, sangat 

mendesak untuk mengintensifkan tindakan kita tentang kepedulian terhadap kehidupan dan lingkungan.  

Segera, kami menyingsingkan lengan baju kami dan mulai bekerja! Beberapa proyek perbaikan telah 

dilakukan, selalu mengandalkan kasih dan pemeliharaan Tuhan, yang diwujudkan melalui para dermawan 

kita. Pengeboran sumur air untuk sekolah, yang dibiayai dengan Dana Kongregasi SND, di mana itu sangat 

membawa manfaat yang tak terhitung, yang memungkinkan untuk menanam sayuran, jagung, bunga dan, 

tanaman obat, dll.  

Penduduk setempat bersyukur atas pendidikan yang mereka terima dan mereka menyadari motivasi kuat 

di baliknya: komitmen terhadap keutuhan Ciptaan. Dan kami, sebagai Suster-suster Notre Dame, 

menerima rahmat untuk dapat berbagi kehidupan dengan komunitas ini dan berkontribusi agar “semua 

orang dapat memiliki kehidupan dan memilikinya sampai berlimpah.” (Yoh 10,10) 


