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DÉCIMO ANIVERSÁRIO
do St. Joseph Hostel em Songea (Tanzânia)

15 de outubro de 2016

Queridas Irmãs da Nossa Missão de Tanzânia,
Josiane, Malathi, Nilza, Lilly, Valesca e todas as Irmãs que, desde o início, colaboraram com
generosidade nesta missão, em nome de toda a nossa Congregação, temos grande alegria em dar
os parabéns a todas vocês pelo Décimo Aniversário do St. Joseph Hostel em Songea.
Estamos felizes que vocês comemoram suas respostas generosas, experiências compartilhadas e
esforços constantes para fornecer suporte e cuidar das novas gerações de mulheres em Songea,
bem como, para mobilizar a assistência internacional para as meninas marginalizadas. Na
verdade, seus esforços são o que trouxe o Hostel para onde está hoje.
Com seu compromisso e serviço incansável, a Comunidade circundante tem ganhado muito.
Vocês sempre mantiveram o crescimento das estudantes como sua prioridade e nunca desistiram
diante de dificuldades. As famílias das alunas consideram uma grande oportunidade para as suas
filhas para ser bem acolhidas no Hostel St. Joseph, onde suas filhas recebem não só todas as
possíveis facilidades para alcançar bons resultados em seus estudos, mas vivem em um ambiente
especialmente favorável, seguro e amoroso, onde elas podem crescer como jovens confiantes,
com valores e integridade.
Face a uma crise de migração, que está deslocando pessoas da África no mundo inteiro, seu
ministério é definitivamente uma ação concreta e uma resposta a favor do desenvolvimento dos
países africanos.
Que nosso amado Deus continue abençoando vocês enquanto vocês estão enfrentando o difícil,
mas muito importante dever de encorajar – continuamente e incansavelmente – suas alunas a
procurar um futuro melhor, convencendo-as que vêm de uma boa educação.

Continuamos firmemente a apoiá-las em seus novos desafios e responsabilidades, acreditando
que vocês estão realmente fazendo a diferença na vida dessas mulheres e na vida de seu país.
Desejamos tudo de melhor para esta celebração. Que Deus abençoe a todas as nossas queridas
"meninas do St Joseph Hostel", aquelas que estão lá agora e aquelas que estiveram lá no passado,
suas famílias e todos os nossos amigos e benfeitores que contribuem para tornar este projeto
possível.
Neste dia especial, que Deus te abençoe, nossas queridas irmãs, com a alegria de reconhecer as
grandes coisas que ele fez com e através de todos vocês.
Com amor e gratidão,

