
 

 

 

 

50 Anos na Zâmbia! 
Let us praise God! Alumbwe leza! 

DEMOS GRAÇAS A DEUS! 
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ZÂMBIA 

Presença Missionária 

 
Adeus... do aeroporto de Dublim 

Especial audiência com o 
Papa Pio XII  
Ir. Odile and Ir Agnes Hunt  

 
... Na noite anterior, depois de ter sobrevivido à árdua jornada, foram recebidas com chá 
no salão das RSC (Religiosas da Caridade). Pe. John era o secretário da Educação e nós 
ouvimos dele o que já sabíamos: nós iríamos assumir a responsabilidade por uma nova 
escola em Choma. Um ano em Chivuna nos daria grande experiência. 
Confiando no amor de Deus, aprendemos a aceitar-nos como somos e crescer em nossa 
capacidade de aceitar os outros. (Constituições # 17) 



No dia seguinte, e cada dia, tivemos missa às 06:00h precedida de meditação, oração da 
manhã, exame de consciência. Éramos atormentadas por mosquitos, naquelas manhãs 
escuras. A Missa era celebrada na língua local, em Tonga. 
 
Ensinar foi difícil no início, uma vez que não tínhamos tempo para nos aclimatar. Havia 9 

classes de 40 minutos a cada dia, sendo o último período 
dedicado a “hobbies”. Ir. Odile escolheu Orquestra como 
seu tema e eu escolhi Arte.  
 
Tivemos muito que aprender em nossa nova cultura! Aos 
poucos, fomos crescendo na escola com os nossos novos 
alunos. 

Nós e 
os 

funcionários fomos tomados de 
entusiasmo e baseamo-nos em todos 
os nossos talentos para a educação 
destes alunos cheios de desejo! 
 

 
 
Eu não posso entrar em detalhes aqui, em termos 
da tarefa à nossa frente: as dimensões da escola 
envolveria: recrutamento de pessoal, ensino e 
acessórios, a provisão de suprimentos, gestão etc., 
juntamente com os desafios ligados à falta de 
eletricidade e água, etc... 
 
Para terminar com uma nota agradável, a boa 
notícia da chegada das Irs. Josepha e Veronica em 
22 de novembro nos alcançou! Ficamos radiantes! 
Pedimos uma casa de professores e a 
transformamos num convento; e nós quatro 
formamos a primeira comunidade SCM na Zâmbia. 

Passamos muitos dias felizes, relembrando e, claro, fazendo nosso planejamento. Odile, 
Veronica, Josepha e eu. 

 
Ir. Agnes Hunt, RSCM 
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