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Encontro das Junioristas - “O amor de Cristo nos impulsiona” (2 Cor 5,14). 
 

 
 
Dia 12 de janeiro de 2023, as Junioristas da Província Regina Pacis fizeram uma pausa na sua rotina para 
participar do encontro de inverno, realizado na Casa Provincial de Incheon.  
 
 Primeiro, por meio da Lectio Divina e fazendo uma retrospectiva do ano, refletimos sobre como 
Deus tem falado conosco e como crescemos em nosso relacionamento com Ele. Nos 3 dias seguintes, 
viajamos para Gwangju, Suncheon, Gurye e Damyang. Após 4 horas de viagem, chegamos em Gwangju para 
ver os Arquivos do Movimento de Democratização de 18 de maio. Diante das cenas históricas das lutas pela 
redemocratização do nosso país, preservadas nos valiosos arquivos registrados na UNESCO, não pudemos 
deixar de nos emocionar e encher de respeito. No segundo dia, visitamos o Centro de Migrantes em 
Suncheon, onde assistimos à missa em inglês com os migrantes de vários países, incluindo Filipinas e Vietnã. 
Pela nossa própria experiência e as dificuldades de estar longe da terra natal durante o período de formação 
no noviciado internacional nas Filipinas, pudemos compreendê-los e nos identificamos bem com eles. No 
último dia da viagem, o pároco da Paróquia de Gurye celebrou uma missa, e o bispo Choi graciosamente 
compartilhou algum tempo conosco em Damyang, rezando por nós Junioristas para que possamos ser vasos 
de barro usados por Deus. Voltamos à Casa Provincial com o coração transbordante pelo encontro com o 
Pároco que, como um pastor, trabalha com compaixão pelo seu rebanho suportando os sofrimentos do 
tempo atual, bem como com o Bispo que vê a Igreja e o mundo de uma perspectiva abrangente e profunda.  
 
 Na segunda parte do encontro, Ir. Maria Hwan-Hee partilhou o Workshop ‘Liderança do Futuro’ do 
qual havia participado. Foi uma oportunidade para nos questionarmos sobre como encarar a realidade e 
como viver neste tempo como religiosas. Inspiradas pelo Espírito Santo, compartilhamos nossas reflexões e 
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encerramos o workshop elaborando a Declaração das Junioristas: “Vá ao encontro das pessoas e seja a 
primeira a estender a mão!”   
 
 Após o workshop, tivemos um encontro online com a Ir. Mary Ann que nos cumprimentou com um 
largo sorriso, dispensando total atenção a cada uma, apesar de ter acabado de voltar da visita à Delegação 
Africana. Recordou-nos que podemos enriquecer o Juniorato, ainda mais, através da Bíblia e das 
Constituições. Cantamos a música 'In Moments Like This' (Em momentos como este) como expressão de 
gratidão. 
 
 Ir. Marie Julia, Superiora Provincial, também enfatizou a importância da Palavra de Deus quando 
passou algum tempo conosco. Foi um momento de gratidão que nos fez sentir que a presença de Deus e a 
sua Palavra eram, de fato, o centro do nosso encontro o tempo todo.   
 
 Durante o encontro, também realizamos pequenos serviços para a comunidade da Casa Provincial.  
O apoio mútuo pela oração e a gratidão por estarmos juntas durante esses vários programas, nos ajudará a 
superar os desafios ao retornar aos locais de vida e de apostolado. Como Irmãs de Notre Dame, 
comprometemo-nos a viver, diariamente, com a mente aberta ao Espírito Santo para que o amor de Cristo 
nos impulsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


