
Noticias do Noviciado Maio, 2018 

 
No dia 2 de Maio 

Irmã Bernadette 

Crook veio de 

Londres para 

compartilhar com as 

noviças suas 

habilidades na 

pintura de ícones.  

Embora se sentindo mal, ela começou 

o projeto com sua dedicação habitual. 

Mas Deus tinha outros planos para ela. 

Ao chamá-la para a Sua presença no 

sábado, 5 de Maio, ela entrou na Visão 

Beatífica, que, nas palavras de Paulo, 

"Viu através de um  véu sombriamente" 

por anos. 

 

No dia 19 de abril, visitamos “Fontes”, a sala de 

arquivos do Centro Provincial. Foi uma 

maravilhosa “visita virtual” a Béziers. Uma 

noviça comentou: “Imagine, nós realmente 

tocamos o cabelo de Pe. Gailhac”!! Todas 

ficaram profundamente tocadas pelo 

conhecimento, amor e devoção do pessoal leigo 

que dirige o Centro. 

 

 

 

 

 

 

Waldemar, um professor leigo de nossa Escola, 

nos deu um maravilhoso dia de retiro sobre 

nossas Constituições. 



 

Durante a Semana Santa, Perpétual, Plynet e 

Rosita, acompanhadas por Ir. Amiris foram com 

outros religiosos, a Espinosa, uns locais longe de 

Belo Horizonte que tem poucos padres. Elas 

ficaram com as famílias e passaram a semana 

visitando os doentes e idosos, realizando os cultos 

da Semana Santa e orando com as pessoas. 

 

 

Enquanto isso, as aulas diárias e algumas 

especiais continuam. 
 

 

Padre José, deu um “workshop” de quatro dias 

sobre Tradições Religiosas na África. 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Ir. Mary Jo Mc Elroy veio por uma semana 

e compartilhou seus conhecimentos sobre 

JPIC e nossa ONG na ONU. 

 



 

Padre Mirim, um liturgista bem conhecido, nos deu 

um “workshop” de quatro dias. 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Rosemary convidou seminaristas e noviças 

para orações e celebrações no Dia de São 

Patrício. 

 

 

 

 

Noviças recebem aulas semanais de 

Português, Inglês e Música. 
 

 

 

     

 

Louise Thompson, uma ex-voluntária em Chivuna, Zâmbia, veio e compartilhou 

suas habilidades no computador conosco.. Ela também nos conduziu em uma noite 

de yoga. Foi divertido... E os resultados foram sentidos por dias, em cada  junta! 

 

 Rosemary spoke to local seminarians  
and novices. Who joined us for 
prayer and celebrations on 
St.Patrick’s Day!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Irmãs Jacinta, Rosemary e Delva 

desfrutaram de uma viagem formativa 

desafiadora a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 17 de maio, nossas três noviças do 2º ano deixaram o noviciado para passar 

os próximos quatro meses em comunidades locais. Perpetual está em Curvelo, 

Plynet em Sao Paulo e Rosita em Vitória. Todas três dizem que amam suas 

comunidades e estão muito felizes. Elas serão visitadas pelos membros da Equipe 

de Formação enquanto estiverem lá. Todas três comunidades ficaram muito felizes 

em recebê-las. 

 

Pedimos que você se lembre do Brasil em suas orações, neste momento em que 

uma greve está paralisando o país. 

 

 


