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Recepção de Boas-vindas ao Novo Governo Geral 

 

No domingo, dia 19 de fevereiro, fomos abençoadas com um dia agradável em Roma, para receber 80 

convidados na Casa Mãe para conhecer o novo Governo Geral. A recepção foi realizada no formato ‘portas 

abertas’. Os convidados eram livres para chegar, a qualquer momento, entre às 15h e às 17h30min para 

desfrutar de um lanche e conversar com os membros do Governo Geral e os membros da Comunidade da 

Casa Mãe.    

Uma empresa foi contratada para fornecer e servir lanches típicos italianos - pequenos sanduíches, mini-

pizzas, biscoitos, doces e bebidas. Tulipas rosas e brancas decoravam as mesas do refeitório e da sala da 

comunidade.    

Foi uma alegria receber muitas irmãs, padres e irmãos – alguns, colegas e/ou professores das nossas irmãs 

estudantes da Faculdade Angelicum, Gregoriana e do programa para Formadoras da UISG. Também 

marcaram presença as Irmãs Franciscanas Missionárias de Gesù Bambino (nossas vizinhas) e algumas irmãs 

da Comunidade das nossas Irmãs italianas da Via Aurélia. 

Representantes e colaboradores do SEDOS (Serviço de Documentação e Estudos sobre as Missões Globais) 

e do Centro Astalli (Sede do Serviço Jesuíta para Refugiados), com alegria, acolheram a oportunidade de 

conhecer mais irmãs e firmar a parceria conosco.    

Especial satisfação foi receber toda a equipe de liderança e outros membros das Irmãs de Notre Dame de 

Namur. Os convidados especiais incluíram o Embaixador dos EUA junto a Santa Sé, Sr. Joseph Donnelly, e 

sua esposa, Jill; a Embaixadora da Uganda em Roma, Embaixadora Elizabeth Paula Napeyok, e um 

representante do gabinete do Embaixador da Indonésia. Nossos funcionários leigos também estiveram 

conosco nesta tarde.   

Ficou evidente que os convidados e as irmãs aproveitaram o tempo para se conhecer, compartilhar 

notícias e estabelecer conexões.    


