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Olá a todas, saudações do Noviciado
É difícil acreditar que novembro acabou... O tempo voa. O ano de 2020 foi um
ano especial para o mundo inteiro e o noviciado não foi poupado! Conseguimos
bem, graças a Deus, porque todas colaboraram bem conosco e nos deram todo
o apoio moral, material e espiritual que precisávamos para sobreviver
durante o tempo de Covid.
Obrigada a todas pelo amor e dedicação! Por favor, tomem cuidado, fiquem
seguras, tenham um Natal abençoado e juntem-se a nós para a primeira
profissão de Lesley, Elizabeth e Naomi em 23 de janeiro no YouTube ou
Facebook.
Boa leitura!
Rosemary
https://www.youtube.com/channel/UC5wD0CmmuKayzK9hUMDuTCw

SURPREENDE !

VOLTA AO NOVICIADO

Para mim, estar aqui no noviciado depois de vários anos em outros ministérios tem sido uma graça de Deus. Aprendo muito com
as formadoras e com as noviças. Aprecio a generosidade e a dedicação amorosa da Rosemary e da Kathleen que sabem unir
firmeza e estímulo na missão de acompanhar o crescimento e amadurecimento de cada formanda. O acolhimento atencioso e a
convivência alegre são características da comunidade do noviciado.
Percebo que há um crescimento bonito na responsabilidade e capacidade de enfrentar os desafios.
Eu louvo e agradeço a Deus por estar aqui e conhecer de perto o dedicado trabalho de formação em nosso Instituto.
Irmã Marina Freitas de Queiroz

Elizabeth Miti

ATRAVESSANDO PARA O DESCONHECIDO
Covid-19 veio e tudo parou, ou melhor, tivemos que enfrentar o futuro desconhecido
cegamente. Transição, atravessar para o futuro desconhecido é o que vou elaborar abaixo.
Transição é um processo que tem sido parte de nós desde o momento em que deixamos o
útero de nossas mães. Nós atravessamos em diferentes fases e maneiras em nossas vidas.
Muitas coisas vêm com a transição. Uma dessas coisas é o nosso medo de deixar ir. Por mais
que tenhamos nossos medos, este é um processo de transformação em nossas vidas e em
nosso mundo. Portanto, a transição exige abertura e respeito à nova realidade. É pela nossa
abertura e respeito ao desconhecido que podemos gradualmente aceitar e nos adaptar à
nova realidade. Você pode olhar para sua vida e ver quantas vezes você já atravessou para
outros lugares, fases ou qualquer coisa que você possa chamar como uma transição? Estou
em um processo de transição como novica no segundo ano e tive muitos outros momentos
de transição. ABERTURA e RESPEITO é o que me ajudou nesse processo e espero que isso
também ajude você.
Lesley Amandah Mukonyora

A Alegria do Universo
A temporada de Criação que o Papa Francisco lançou no mês de setembro que passou pela
festa de São Francisco de Assis, realmente me inspirou a um estudo mais profundo de sua
Encíclica sobre os cuidados da nossa Casa Comum. Como comunidade, nos inscrevemos
para um curso online oferecido através do YouTube pelos franciscanos (OFM). Frei Oton,
nosso vizinho fez as apresentações. Ele falou sobre como é essencial que Laudato Si' deve
ser trazido na vida em vez de permanecer um texto no papel. Um aspecto interessante e
importante de como a Encíclica é uma abertura para uma variedade de processos, ganhou
muita ênfase. Deu origem a várias conquistas como o Sínodo da Nossa Querida Amazônia, a
Economia de Francesco, o Pacto Educacional Global e a recém-publicada Encíclica do Papa
Francisco, Fratelli Tutti sobre fraternidade e amizade social. Esses documentos são para
ajudar tudo o que existe para viver em paz e em comunhão uns com os outros na vida
cotidiana. Este curso foi de fato esclarecedor em vários aspectos e dimensões, pois me
ensinou que não há separação entre humanidade e ecologia. Todas as coisas estão
conectadas. Um aspecto afeta o outro. Aprendi que o despertar da humanidade é a
consciência de que cada criatura reflete algo de Deus e tem uma mensagem para nos
transmitir e esta é realmente a Alegria do Universo.

LIÇÕES SOBRE "MISSÃO" E UMA ESTADIA DE UMA NOITE COM AS IRMÃS MAIS IDOSAS
"Conhecer e Amar a Deus, fazer Deus conhecido e amado, proclamar que Jesus veio para que todos podem
ter vida". Tivemos uma oportunidade maravilhosa de ter aulas sobre missão com a Irmã Catherine Dolan
usando Zoom. Ela compartilhou conosco o que é missão e que devemos ser autênticos em nossa missão.
Apesar da corona vírus, tivemos o privilégio de ir à casa das irmãs mais idosas, Coração de Maria, por uma
noite. Fomos recebidos com amor e cuidado para que não quiséssemos partir. Isso parecia que estávamos
em experiência comunitária apenas por uma noite. Ir. Terezinha nos recebeu para a aula em outra casa
chamada Gailhac. Ela compartilhou conosco como participamos da vida apresentando a missão de Cristo
através de Gailhac e a diferença entre missão e ministério. Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade
apesar da crise da Corona. Ficar com as irmãs foi uma das

melhores experiência que tive durante essa

pandemia. Agradeço à equipe e às outras irmãs por nos dar essa oportunidade.
Muulu

Naomi

Lidia Guambe
Estudo dos Evangelhos com Padre Jonas
Tive a graça de aprofundar sobre a sagrada escritura, principalmente os quatro evangelhos.
Foram dias marcantes para mim porque pude aprender muito. Antes nunca tinha parado
para olhar as diferenças e semelhanças existentes nos evangelhos, mas com os estudos que
tive, agora sou capaz de perceber melhor a mensagem que os evangelistas me trazem.
Tendo estudado logo no início o evangelho de São Marcos que é o mais curto dos quatro
evangelhos, não só, que é também considerado o primeiro a ser escrito dos sinóticos. O
autor traz uma imagem dos discípulos que não percebem a missão de Jesus. Razão pela
qual, eles O abandonam na hora em que foi entregue para morte. Isso se difere dos outros
evangelhos sinóticos.
Aprendi muito dos evangelhos e gostaria que o tempo fosse mais longo para aprofundar
ainda mais. Uma missão me espera pela frente e tenho certeza de que essas aulas me
ajudarão muito, Deus queira.

Asmina Macuinja
QUE É MISTAGOGIA
Achei muito interessante ter esta oportunidade de ter aulas no Novinter sobre Mistagogia
Pude aprender que, mistagogia significa caminho ao mistério, ou seja, introduzir alguém no mistério.
Falar de mistagogia e falar de Jesus que é o próprio místico.
A experiência mística é um encontro que acontece entre o místico e o mistagogo ou seja o amante e
amada. E nós precisamos experimentar isso no contexto e na realidade da nossa vida, seja aonde
estamos. Saber ver Deus em tudo. Deus sempre coloca na nossa vida mistagogos que nos ajudam a
nos introduzir neste mistério: Amigos ou amigas, diretor espiritual, irmãs, nossas formadoras e
qualquer outra pessoa.
Conheci vários místicos com experiências diferentes. Alguns deles conseguiram dialogar com Deus
através de: uma voz, luz, ou seja, inspiração. Os místicos não são somente os Religiosos(a). Mas
muitos deles foram doutores da igreja, monjas, padres e irmãs e pastores.
Por exemplo: Santo Inácio que teve uma experiência muito profunda com Deus e escreveu o livro
dos exercícios espirituais que é muito importante.

Paulina

Correia Mendes.
Estudo sobre a Fundação no Brasil com Irmã Marina

Tive uma partilha muito rica, com a irmã Marina, onde ela abordava sobre as nossas primeiras irmãs portuguesas,
que vieram fundar cá no Brasil. Eu gostei de conhecer a história da fundação aqui no Brasil. Olhando para as
inúmeras dificuldades que elas enfrentaram para chegar a um país desconhecido e para se instalarem. Senti- me
muito fascinada pelo espirito de fé, zelo e sacrifício que elas tiveram, e pela força de vontade que lhes ajudou a
continuarem com a missão, que o padre Gailhac deixou para suas filhas.
Não se deixarem vencer pelas dificuldades. Isto me ensinou a seguir sempre em frente e confiante naquele que
me chama para fazer parte da sua missão. Por, mas que seja difícil nunca desistir.

