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Saudações do Noviciado! É com alegria que viemos partilhar convosco a nossa vida no Noviciado.
Parece que foi ontem que muitas de vocês estiveram aqui conosco, no dia 27 de julho. Nós gostamos tanto da
sua visita e as muitas experiências ricas que foram capazes de compartilhar durante o Capítulo. Estamos muito
gratas pelo seu apoio e orações contínuas.
Como vai ver, as quatro noviças do 2º ano - Aida, Daniela, Rhanella e Previladge - ganharam muito da vivência
em comunidades, por quatro meses. Agora elas estão de volta e refletindo como elas se preparam para pedir a
permissão para fazer os Primeiros Votos, em janeiro.
Elas expressam grande abertura para "ser enviadas a qualquer lugar que o Instituto tenha uma necessidade".
Por favor, continuem rezando por elas. Permanecemos unidas com a Igreja universal, ao acompanharmos o
Sínodo para a Amazônia e refletirmos sobre a melhor forma de cuidar da Nossa Casa Comum.
Sr.Rosemary,
Diretora de Formação

Minha experiência apostólica foi em Belo
Horizonte, na Comunidade Sagrado Coração de Maria.
É uma Comunidade de 11 irmãs idosas e com pouca
saúde, entre 72 e 95 anos. Como primeira experiência
apostólica, na vivência comunitária eu pude
compreender a importância da comunidade, que
desafia, mas, ao mesmo tempo, ajuda a crescer.
Durante a experiência, tive contato com as
crianças do Colégio SCM e também com as crianças e
adolescentes do Projeto Vida Padre Gailhac, do Bairro
Lagoa.
E ao longo desse período tive muitas
oportunidades, como conhecer as Irmãs no Capitulo
Geral. Foi um momento de muitas alegrias. Também,
acompanhei os jogos do Inter Sagrado, no Colégio, e
participei da Missão Jovem em Janaúba. Foram
momentos muito significativos, dos quais gostei muito
e pude aprender com todos.
Tenho muito o que agradecer a Deus por todas
essas vivências enriquecedoras para minha
caminhada, um tempo profundo e transformador, em
que pude encontrar o rosto de Deus Vivo em cada
pessoa que conheci e com quem convivi.
Aida Ganizane Fombe

Minha experiência Apostólica foi em Ubá, na
Comunidade Sagrado Coração de Maria. Ubá é o
“berço” da Congregação no Brasil, onde foi fundado o
primeiro Colégio SCM no país. Lá temos uma
Comunidade de irmãs de 3ª idade, aos fundos do
Colégio, e o Projeto Vida Ir. Mª de Aquino.
Entre as nossas irmãs que lá vivem, algumas dão
assistência no Colégio, no Projeto, na Família
Ampliada, fora outras responsabilidades na própria
casa. Durante o período da minha experiência eu
pude me engajar com elas nesses ministérios, em
tarefas cotidianas e em outras atividades. Além disso,
aprendi muito convivendo com irmãs mais idosas e
fragilizadas, tanto no sentido do cuidado e da acolhida
para com suas limitações e necessidades, como
também sobre a serenidade que devo cultivar para
aceitar minhas próprias fragilidades e para acolher
meu futuro. Sou grata a Deus por essa experiência
que me fez muito feliz e contribuiu significativamente
para a minha formação.
Rhânella Altina de Oliveira
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Minha experiência apostólica foi em São
Paulo, na Comunidade Nossa Senhora do Belém.
Foram quatro meses de muitas descobertas, tempo
de crescimento e amadurecimento, junto às Irmãs
Lourdes, Judith, Zilda, Justina, Aurora e também
com a comunidade povo.
Pude perceber que há um campo muito
amplo para missão, pois as irmãs atuam em
diferentes ministérios. Conheci algumas unidades
do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e
contribuí trabalhando com crianças e adolescentes.
Tive uma participação significativa nas
celebrações aos domingos com o povo em situação
de rua e conheci diferentes albergues, locais que
acolhem pessoas nessas situações e tentam
oferecer um pouco de apoio, dignidade,
alimentação e abrigo. Também participei de
diferentes encontros para aprender mais sobre a
Bíblia, além do CEBI e das aulas de Bíblia em casa.
Sou grata por ter aprendido tanto, através
das diferentes pessoas e dos vários acontecimentos,
com suas realidades de alegria ou tristeza. Essa
experiência me marcou muito, com o exemplo de
cada pessoa com quem pude conviver e renovei
minhas forças para continuar engajada na nossa
missão.
Daniela de Jesus
Santos

Minha experiência na comunidade foi em Vitória,
uma bela cidade junto ao mar, no Estado do
Espírito Santo. Nós temos lá uma casa de terceira
idade, com 12 Irmãs idosas. Bem ao lado da
Comunidade, temos um Colégio para meninas e
meninos. Quando eu estava lá, trabalhei na
Secretaria do Colégio, ajudando onde pude ajudar.
Temos também um Projeto que atende crianças e
adolescentes, de um bairro pobre, afetado pela
violência e abuso de drogas. Tive a oportunidade
de participar da missão de dar vida neste Projeto
junto com os educadores. Tudo foi em Português e
isso foi difícil para mim, no início, mas serviu para
melhorar a minha fluência em Português.
Vi como todas as Irmãs se dão e contribuem
sinceramente para a Comunidade. Elas são
inspiração para mim. Elas me ensinaram que todo
mundo tem algo a dar, apesar de sua idade. Eu
estou agora de volta ao Noviciado, onde estamos
continuando o nosso estudo das Constituições, a
História e Espiritualidade do Instituto, e Sagrada
Escritura. Estou ansiosa para o próximo passo, que
é a Primeira Profissão.
Previladge Gunyere

Notícias do Noviciado SCM - Outubro 2019

O tema para Novinter em setembro foi a Teologia da
Vida Religiosa e os Votos. Éramos 60 noviços e noviças
de diferentes Congregações. Aprendemos uma série de
coisas importantes sobre a Vida Religiosa.
A Vida Religiosa está em Deus e para Deus, e nós
pertencemos totalmente a Deus, em liberdade. Somos
chamados a amar a Deus com todo o nosso coração,
mente e alma. Somos chamados a viver uma vida
profética, a pregar a boa nova e a viver os Valores da
igreja. Denunciamos injustiças, opressão e situações
que causam mortes pré-maturas, como o aborto.
Precisamos criar Comunidades de acolhimento e
perdão, porque não somos perfeitos. Precisamos
superar o medo que nos paralisa e orar diariamente.
Passamos dois dias estudando os Votos, o que ajudou a
aprofundar nossa compreensão deles, à medida que os
estudamos no Noviciado ao longo do ano.
Naomi Muulu

PEDIDO DE ORAÇÃO:
Por favor, orem pela mãe da
Irmã Jacinta que está se
recuperando de uma doença
séria. Jacinta está com ela
desde o início de setembro.
Você pode nos ajudar?

Rosemary, Amiris, Jacinta e Kathleen.
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Em setembro, todas nós, noviças, tivemos um
estudo muito bom sobre o tema Mulheres na Bíblia,
dado por Ir. Lourdinha RSCM, de São Paulo. Ela é
muito boa na Bíblia e aprendemos muito.

No Novinter de agosto, recebemos formação sobre
História da Igreja e Missão. Foi de fato um momento
esclarecedor quando descobri muito na História da
Igreja, que me ajudou a aprofundar minha
compreensão dela. Fiquei grata pela oportunidade,
que abriu os meus olhos e me ajudou a abraçar
orgulhosamente a minha identidade como católica.
O facilitador foi capaz de me ajudar a compreender
melhor o porquê e como a Igreja é sagrada e também
pecadora. Pude perceber que pertenço à Igreja como
cada uma de nós faz, contribuímos para o ser da
Igreja, como somos santos, bem como pecadores.
A partir do segundo tema, da Missão, o aspecto de
“sair ' para ir adiante, foi realmente trazido à minha
atenção. Saindo de si mesmo, alcançando os outros.
Assim como o Papa Francisco escreve na sua
Exortação Apostólica, "EVANGELII GAUDIUM",
pedindo uma igreja que vá adiante. Embora possamos
enfrentar desafios, somos chamadas a viver e a
proclamar a Alegria do Evangelho.
Nós sempre dizemos, "todo o trabalho, nenhum jogo,
faz de Jack um menino maçante," nós temos várias
atividades sociais em nossos grupos que incentivam a
interação e o refrescamento da mente. Eu sempre
gosto das apresentações que temos na forma de um
drama ou qualquer outro meio. Eles me ajudaram a
como continuar a desenvolver em mim a confiança e
superar o medo do palco. Nós temos também uma
noite, quando participamos em várias atividades
esportivas; e eu sempre aprecio isso, eu aprendo
muito. Aprendi a jogar vôlei e desenvolvi interesse
por ele.
É sempre uma experiência agradável indo para
Novinter, quando eu encontro meus colegas noviços e
compartilho experiências com alegria.
Lesley Amandah Mukonyora

Começamos pela primeira vez observando quantos
nomes femininos aparecem na Bíblia. Foi
interessante ver como as mulheres são nomeadas
na Bíblia e quantas leis foram impostas em seu
tempo. Vimos que o poder de uma mulher está no
útero. A mulher é mencionada em histórias
diferentes por causa de algo que foi anexado ao seu
ventre e sua beleza que atraiu os homens para ela. E
desta forma vimos que uma mulher foi oprimida e
desprezada por causa do poder que ela carregava.
As leis feitas eram de modo a não permitir que ela
fosse dominante sobre os homens.
Também vemos esta opressão no mundo de hoje, o
que é muito triste. Somos fortemente chamadas a
lutar contra as injustiças e as desigualdades que
estão a acontecer entre nós. Uma mulher tem o
poder de fazer qualquer coisa, se lhe for dada a
chance, ela tem todos os pontos fortes.
Jesus tinha uma atitude diferente para com as
mulheres e sua pregação era da inclusão.
Tivemos filmes mostrando as diferentes situações
que as mulheres enfrentam desde tenra idade,
como abuso sexual, prostituição e tráfico. Olhamos
para a voz silenciosa de uma mulher que não pode
falar e muitos outros abusos mentais que
acontecem em nossa sociedade contemporânea. Foi
uma chamada de despertar maravilhoso para cada
uma de nós sobre o que podemos fazer sobre as
injustiças que acontecem a nós e às mulheres hoje.
Elizabeth Miti
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