
COMUNIDADE DO NOVICIADO SCM/BH 

 CELEBRAMOS A VIDA de Ir. Rose  

 

DE: Ir. Rosemary, na Partilha de Vida, do dia 29 de abril (dia de Santa Catarina de Sena) 

Agradeço a Deus e a cada um(a) de vocês que vem celebrar este dia especial comigo. 

Eu nasci em Chitora – Mutare – Zimbabwe,  numa aldeia muito linda em cima das montanhas. Sou a terceira 

filha numa familia de seis filhos - três meninas e três meninos. As duas minhas irmãs já voltaram à Casa do 

Pai Celestial, então meus irmãos me mimam muito por ser agora a única irmã. 

 

Minha avó, que me deu este nome e me amava muito, ela me ensinou muitas coisa com sua sabedoria. Hoje 

busco passar esta sabedoria para estas minhas noviças, que amo de paixão, como minhas filhas - como disse 

nosso fundador - Pe. Jean Gailhac, neste serviço ao Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. 

Entrei na Vida Religiosa no ano 2000 e fiz minha primeira profissão em 2004. Eu me  formei como 

professora de geografia em 2011 e fiz a Profissão (votos perpétuos). 

Estava dando minhas aulas alegre e realizada em Chinhoyi, quando a Ir. Terezinha Cecchin,  me chamou 

para fazer parte da Equipe de Formação Inicial do Noviciado Internacional,  aqui em Belo Horizonte em 

2014, com irmãs de diversas nacionalidades dando cada uma sua contribuição para a Vida.  Tenho me 

sentido feliz nesta missão desafiadora e bela, com cada jovem que deseja seguir Jesus. 

Acompanhei 20 jovens que professaram aqui - brasileiras, moçambicanas, zimbabweanas, zambianas. 

Formamos a unidade na diversidade de culturas, falando a linguagem do amor divino, na missão de 

colaborar com Deus na Doação da Vida de cada uma,  dando VIDA NOVA ao IRSCM.  

Agradeço ao Sagrado Coração de Maria DE Ver estas jovens mulheres doando suas vidas “Para que Todos 

tenham Vida”. (Jo10,10) 

Peço a Deus a graça de continuar a crescer no amor e escutar ao Senhor que diz: encontrei Rose, filha de 

Kilborn, mulher segundo meu coração, que vai fazer em tudo minha vontade e eu responderei assim:  

“Oh Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor... (Sl, 88) 

Como no Cântico dos Cânticos:  

Grava-me como selo em seu coração. Como selo em seu braço, 

Pois o amor é forte, é como a morte! 

Cruel como o abismo é a paixão. 

Suas chamas são chamas de fogo; uma faísca de Iahweh!” (Ct,8,6) 

_______________________ 

Uma Rosa nós temos 

Seu nome é Rosemary 

Ela gosta de cantar, costurar e cozinhar. 

Que Deus abençoe Rosemary 

Ela lê cinco livros ao mesmo tempo 

Participa de conferências numerosas com frequência 

Caminhando, dançando e falando muitas línguas 

Com uma gargalhada, sorrindo, é a nossa Rosemary 

Deus continue abençoando ROSEMARY... 



Você me levanta - Português 

Quando estou triste 

E minha 'alma está cansada 

Quando problemas fazem o coração pesar 

Então eu paro no meio do silêncio 

Até que venhas ao meu lado sentar 

        

Deus me levanta para alcançar montanhas 

Deus me levanta para andar sobre o mar 

Eu sou forte quando estou sobre Teus ombros 

Deus me levanta mais do que eu possa alcançar 

 

Quando estou triste 

E Minh ‘alma está cansada 

Quando o problema faz o coração pesar 

Então eu paro no meio do silêncio 

Até que venhas ao meu lado sentar 

 

 

Deus me levanta para alcançar montanhas 

Deus me levanta para andar sobre o mar 

Eu sou forte quando estou sobre Teus ombros 

Deus me levanta mais do que eu possa alcançar 

 

ENGLISH 

You Raise Me Up 

When I am down and, oh, my soul, so weary 

When troubles come and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

There is no life, no life without it's hunger 

Each restless heart beats so imperfectly 

But when you come and I am filled with wonder 

Sometimes, I think I glimpse eternity 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

Canto de homenagem. 

SISTER ROSEMARY, TU FIXASTE NOSSO 

OLHAR. 

MEIGAMENTE NOS ENSINOU QUE 

SOMOS AMADAS 

NESSA HORA, TU ABRISTE UM SORRISO. 

EM TI ENCONTRAMOS, OUTRA MÃE. 

1. Quando floriu na sua alma 

Ternura e vida e quis nos dizer 

Que “não temos tempo da igreja a perder” 

 

2. Quando o dia nasce, nos dizes. 

“O que estão fazendo, nos corredores”... 

 “Façam alguma coisa”. 

 

3. Esse teu jeito de ser, aberta e alegre. 

Que sempre encanta 

E ao falar, “Minha pequena vida.” 

 

4. “Por amor de São José”, “querida Verônica”. 

“Não vais a Honolulu” 

Tenhas confiança e empatia 

 

Elaborada a muitas mãos:  

IR. Katheline, Noviças Asmina, 

Lidia, Paulina. 

 

 


