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Experiência
Comunitária
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Durante o segundo ano, as noviças são enviadas às
comunidades por quatro meses.
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Durante esse tempo, elas participam da vida da comunidade e
ganham experiência do trabalhando nos projetos em que as
irmãs estão envolvidas.
Enquanto cada noviça é acompanhada por uma irmã na
comunidade e está em constante comunicação com Ir.
Rosemary no noviciado, ela também é visitada por um membro
da equipe. Elas retornaram ao noviciado em 17 de setembro
cheias de entusiasmo.
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quatro grandes tanques de água
movidos a energia solar

.

Todo o noviciado está sendo
reformado. O encanamento, a
eletricidade e o sistema de
.
esgoto estão passando por uma
reforma. Chega de inundações
nos corredores quando chove!
Água quente em todos os
lugares! Alleluiah !!!!!

Os meses de maio a setembro
foram ocupados.
As noviças do primeiro ano
participaram de três sessões de cinco
dias com noviços/as de outras
congregações sobre História da Igreja,
Eclesiologia, Cristologia, Mariologia e
Conselhos Evangélicos e
missionariodade. As novicas se
preparam para essas sessões fazendo
pesquisas usando a biblioteca e a
internet e compartilham suas
descobertas entre si e com a equipe
antes do Novinter.

Irmã Cristina Caetano passou um dia
com a equipe e com as noviças em
Stewardship

Ir. Rosinha introduziu algumas
músicas novas durante um
workshop sobre vida
comunitária. .

Ir. Suzana Carvalho, Diretora do
Pré-Noviciado do Brasil,
compartilhou com a equipe e
com as novicas na vida da
comunidade.

Ir. Delva Piedade de Oliveira (Br)
compartilhou suas múltiplas
habilidades em saúde e nutrição.

Aulas regulares de Línguas,
Desenvolvimento Humano, Fontes de
RSCM, Valores, Sexualidade Humana
e Constituições continuaram. Em um
sábado a cada mês, as noviças vão
para o estudo da Bíblia.
Nossas Irmãs RSCM da Província
Brasileira, bem como de outras
províncias, compartilharam seus
conhecimentos em muitas áreas.
Cada novica apresentou uma
autoavaliação para a equipe. Estes,
juntamente com os da equipe, foram
enviadas ao conselho geral, que
respondeu com comentários e
conselhos positivos.

Mere Maitress à mercê das noviças

Em agosto, as noviças do primeiro
ano realizaram uma sessão com
os jovens da paróquia.
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In August, the first year novices
conducted a session with the
youth of the parish.

No dia 7 de setembro as irmãs Delva e
Rosemary acompanharam as noviças
em uma marcha em Belo Horizonte em
apoio aos marginalizados.

No sábado, 22 de setembro, a
comunidade do noviciado recebeu
a CRB (congregações religiosas
locais) .Ir. Amiris e o irmão Adelir
conduzem a oração e a reflexão
sobre a Encíclica do Papa
Francisco sobre a vida religiosa
hoje.

