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Liturgia com a Comunidade do Kloster Annenthal 

Durante o Capítulo Geral, aos 

sábados, as capitulares tiveram a 

oportunidade de celebrar a missa 

matinal com a comunidade do 

Kloster Annenthal.  Irmã MuYoung 

da Comunidade Internacional 

Emaús faz o acompanhamento 

musical e as irmãs coreanas 

cantaram ‘a cappella’ durante uma 

das missas. Que bênção podermos 

rezar juntas pelas necessidades da 

Congregação e do mundo! 

As diretrizes do Capítulo Geral 

permitem que a Superiora Geral 

convide até 8 irmãs para o Capítulo 

Geral. As convidadas participam de 

todas as atividades do Capítulo. Três 

das convidadas partilharam suas impressões: 

 “Sou muito grata por ser membro convidado do Capítulo Geral de 2022 em 

Coesfeld”, disse a Ir. Maria Bertin (Jacarta, Indonésia). “A presença das SNDs 

de todo o mundo revela a face misericordiosa de Deus neste mundo 

conturbado. As irmãs jovens, neste capítulo, são um sinal de esperança e uma 

nova perspectiva da congregação para perceber e responder às necessidades 

da Igreja”.  Irmã Bertin, atualmente, é a diretora da Escola Notre Dame em 

Gran Wisata e já foi secretária da Província.  É formada em relações públicas e 

habilidades de secretaria. 

Irmã Mary Teresa (Nairobi, Quênia, África Oriental) 

retornará ao Quênia após o Capítulo e iniciará uma 

nova missão com outras duas irmãs na paróquia e 

escola Nossa Senhora da Assunção na Diocese de 

Meru. A Irmã tem bacharelado e mestrado em 

Educação e atuará como diretora da escola. “Sou muito grata a Deus por esta honra 

especial e pela oportunidade de vir aqui a Coesfeld onde nossa Congregação foi fundada e 

encontrar Irmãs de todo o mundo. Estou muito impressionada com o espírito profético 

das Irmãs enquanto trabalhamos nas diretrizes e recomendações do capítulo. Que Deus 

continue nos abençoando!” 

 “As partilhas e discussões neste 

Capítulo me deram uma compreensão 

clara da direção que precisamos seguir como Congregação de 

acordo com o espírito da sinodalidade”, disse Ir. Maria Karuna. 

“Cada membro do Capítulo carrega um profundo desejo de 

abraçar o 'novo' que nos levará à plenitude da vida, vivendo 

nosso carisma e espiritualidade de forma criativa. É uma 

experiência profunda para mim participar deste Capítulo”.  

Atualmente, morando no Generalato em Roma e auxiliando nos 

programas de formação em toda a Congregação, Ir. Mary Karuna tem experiência como mestra de noviças, 

administradora de escola e conselheira provincial, apostolados que lhe eram muitos insights e experiências para 

contribuir com os trabalhos do Capítulo. 


