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O  N O V O  N O R M A L . 

À medida que os meses avançam 

e a situação no Brasil piora, 

nossa comunidade do noviciado 

pode dizer que todas estamos  

bem e continuando a crescer em 

idade e graça da sabedoria.  

Asmina, Paulina e Lídia estão agora bem acostumadas com os 

modos de vida aqui. Tendo passado os primeiros três meses 

trabalhando em parceria com Elizabeth, Lesley e Naomi.  

Irmãs, podemos estar "ficando" no noviciado, mas estamos muito próximas de todas vocês através de nossos estudos das 

Fontes. Tendo terminado  todos os quatro livros de "Caminhada na Fé e no Tempo" completamos com alguns 'bate-papos' com 

Kathleen Connell no Skype, agora estamos nos aventurando em 'História Viva’ e ansiosas por conversas com Rosinha, Pat 

Connor, Veronica, Virginia Mullane, Philippa, e Catherine Dolan  e......  você, gostaria de se voluntariar???? 

As noviças do 2º ano estão perdendo a experiência da comunidade que elas esperavam tanto.  Todas estão perdendo as 

atividades de noviças, como o Novinter, a visitação  aos doentes e povo da rua, bem como as celebrações com outras 

comunidades, como o Coração de Maria.   Mas ninguém está reclamando porque ninguém está doente e nosso bairro ainda está 

livre do vírus.  

No entanto, mais do que a maioria, desfrutamos de missa em casa com Padre José e Padre Paulo. Nossos vizinhos franciscanos 

nos convidaram para uma bela Vigília do Serviço Pentecostes e para as missas de Domingo. Também pudemos celebrar a missa 

com as Irmãs Franciscanas, os Cavanis e os Padres de Boa Nova.  

Nossa Comunidade Geral, assim como a Área de Brasil, foi muito solícita de nós e a Irmã Terezinha e Cristina nos visitaram 

algumas vezes. Conseguimos algumas boas celebrações para aniversários e dias de festa do Sagrado Coração Maria. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda e Rhânella  nos visitaram para  Festa do 

Sagrado Coracão de Maria.

 

 

 

 

Ir. Terezinha corta nossas 3 

laranjas cultivadas em 

casa 

e Ir. Cristina diz que eles 

são suculentos e 

deliciosos! 

Deus nos abençoou com uma 

maravilhosa estação chuvosa este 

ano e, consequentemente, os 

vegetais e as árvores frutíferas 

estão produzindo abundantemente. 

Temos um suprimento constante 
de quiabo, banana, limão e, pela 

primeira vez, mamão. 
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  Concluímos um curso on-line sobre o Livro de 

Deuteronômio e recebemos certificados.  

Continuamos nossos estudos das Escrituras, dos 

Sacramentos, das Fontes RSCM e muito mais.  Mas o 

Novo Normal incluiu sessões de aprendizagem via 

Skype e Zoom. O que foi originalmente planejado 

como convites para vir a Belo Horizonte agora se 

tornaram pedidos de conexão no Skype ou Zoom para 

uma série de sessões. Que recurso maravilhoso é este 

e somos muito  gratas por toda a ajuda que 

recebemos.   

Tivemos uma oficina do Irmão Oton, nosso vizinho franciscano que ensina Teologia Moral na 

universidade. Também Padre Paulo dos Padres Carvanis deu uma série de sessões sobre os 

Sacramentos. Rosemary e Kathleen continuam a realizar estudos das Constituições, Fontes, Língua e Desenvolvimento Humano  com os dois 

grupos de noviças.  

 Nós desfrutamos de dias de retiro todos os meses. O foco do nosso retiro de Fevereiro que foi liderado por Lesley era “ Somos a Luz do 

Mundo”, Março foi sobre o sofrimento, liderado por Kathleen, Maio o tema foi  esperança liderado por Naomi e Junho foi  compaixão liderado 

por Rosemary. Nossas liturgias e nossa vida de oração são muito enriquecidas pela diversidade de culturas trazidas pelas noviças de 

Moçambique, Zâmbia e Zimbabué.  

A bela carta da nossa equipe de liderança do Instituto para a festa do Sagrado Coração de Maria foi bem refletida e estamos sempre felizes em 

manter contato com todo o Instituto por meio dos boletins informativos e dos muitos bate-papos nas redes sociais. Nós particularmente 

gostamos da visita virtual a nossa casa geral.   

Obrigada a todas. 

Kathleen, Rosemary e noviças. 

 

 

  

                        

            Recreação numa noite fria.                           Lidia e Elizabeth  fazendo pesquisas                            Lesley e Asmina estudando  . 

 

 

 Your 

Curtindo a vida com uma ao outra noviciado! 

 

Recreação em uma noite fria. Lidia e Elizabeth estudando juntas Piquenique caseiro  de sorvete ao sol!  


