Instrumentos de Deus no cuidado da criação!
Gorongosa, Moçambique

As Irmãs de Notre Dame chegaram em Moçambique em 1993 e começaram a exercer sua missão
apostólica na Diocese de Chimoio. Em 2018, a pedido do Arcebispo de Beira, as Irmãs assumiram a direção
e a administração dos internatos masculino e feminino, bem como, a administração da Escola Secundária
Cristo Rei, em Gorongosa. Os internatos e a escola, que pertencem à Arquidiocese de Beira, estão localizados
na Missão Cristo Rei, complexo que inclui, também, a igreja, a residência das Irmãs e a residência dos Padres.
Infelizmente, as edificações e a infraestrutura destes locais estavam em condições precárias, a terra
pouco cultivada, a higiene e a limpeza ficavam a desejar em toda parte. A água era insuficiente. A situação
financeira estava mal. A Criação clamava por CUIDADO!
Era necessária uma mudança radical! Sonhamos com e trabalhamos para construir um ambiente
harmonioso, buscar receitas alternativas, providenciar refeições saudáveis para os(as) internos(as),
conservar o quintal limpo, cultivar flores nos jardins, assegurar moradias saudáveis, salas de aula dignas e
água potável e abundante para todos. Era preciso intensificar ações de cuidado da vida e do meio ambiente.
Imediatamente, colocamos mãos à obra! Vários projetos de melhoria já foram realizados, sempre
contando com o cuidado amoroso e providente de Deus, manifestado através dos nossos benfeitores. A
perfuração de um poço para a Escola, financiada pelo Fundo Congregacional ND, trouxe inúmeros benefícios,
entre eles, a possibilidade de cultivar verduras, milho, flores e plantas medicinais.
A comunidade local é grata pela educação recebida e reconhece a forte motivação para um
compromisso com a integridade da Criação. E nós, Irmãs de Notre Dame, acolhemos a graça de poder
compartilhar a vida com esse povo e contribuir para que “todos tenham vida e vida em abundância”. (Jo
10,10)
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