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Preparação e Orientação 

 As delegadas ao Capítulo reuniram-se na sala capitular na 

manhã de sexta-feira, 30 de setembro, onde Irmã Mary 

Kristin deu as orientações gerais para o Capítulo, 

revisando todo o material relacionado ao capítulo e 

constante das pastas recebidas pelas delegadas. Irmã 

Maria Elke, Secretária Geral, compartilhou informações 

importantes sobre o Kloster Annenthal (o centro regional 

SND em Coesfeld) e o Kolping Buildungsstätte, nossa 

residência e espaço de encontro durante o Capítulo. As 

facilitadoras do Capítulo forneceram orientação às 

delegadas participando de um Capítulo pela primeira vez 

e também às facilitadoras dos grupos de trabalho.    

À tarde, houve tempo para que as delegadas se 
reunissem em seus grupos de base e grupos de consenso 
para conhecimento mútuo.  Mais tarde, todas se 

dirigiram para a Igreja São Lamberto, onde foi realizado o ensaio para a Missa de abertura no sábado, 1º 
de outubro.   

Conheça as facilitadoras do Capítulo 

 Temos o prazer de trabalhar com as duas 
facilitadoras, Ir. Katherine Mary O'Flynn, FCJ e Ir. 
Mariana Camezzana, SSpS 

Irmã Katherine O'Flynn é membro da Sociedade 
das Fiéis Companheiras de Jesus. Sua formação é 
como educadora e psicoterapeuta, fez parte do 
grupo da liderança congregacional e tem muita 
experiência em facilitar Capítulos Gerais. 
Originalmente, é da Irlanda, mas atualmente, mora 
em Londres. A Irmã observou: “As Irmãs de Notre 
Dame são muito diversas – culturalmente, 
etnicamente e em personalidade – e isso promete 
uma riqueza ao trabalho do Capítulo”. 

Irmã Marina Camezzana é membro da 
Congregação das Missionárias Servas do Espírito 
Santo e é originária da Argentina. É assistente 
social por formação e já foi missionária em vários 
países. Atualmente, é membro da equipe de 
liderança da sua Congregação e mora em Roma. Questionada sobre suas primeiras impressões das SNDs, 
disse: “Elas são abertas, interessadas e prontas para partilhar!” 


