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MISSÃ O NOTRE DAME EM PERU 

A Província Nossa Senhora Aparecida, 

de Canoas, Brasil, é missionária em 

terras peruanas desde 30 de agosto 

de 2011.  O grande sonho está sendo 

concretizado através das atividades 

na Pastoral da Criança que, até o final 

de 2013, estava atendendo 24 

comunidades, 456 famílias, 531 

crianças e 29 gestantes na 

Arquidiocese de Trujillo e Diocese de 

Chiclayo. As Irmãs Maria Loreni Kauer 

e Mirian Terezinha Garcia assumem coordenações na Arquidiocese. Elas capacitam líderes e novas 

capacitadoras nas comunidades, acompanham e as animam através de visitas, materiais 

educativos, formação e espiritualidade. A missão nesta Pastoral enfrenta dificuldades para avançar 

e crescer em número de Lideres, por falta de voluntárias. No entanto, voluntários e famílias pobres 

estão acostumados a receber donativos de entidades caritativas e, assim, não lhes entusiasma 

participar de encontros celebrativos e do desenvolvimento dos 

filhos.    

A Congregação assumiu a direção das Obras Pontifícias 

Missionárias na Arquidiocese de Trujillo, e assessora o Grupo 

de Jovens Sem Fronteiras, desde o início de 2013, liberando a 

Irmã Roselaine. Mensalmente, são visitadas 75 paróquias e 47 

escolas para levar material de conscientização e arrecadação de 

fundos para as Missões Ad Gentes.  Os 30 universitários do 

Grupo de Jovens Sem Fronteiras 

se reúnem semanalmente e 

recebem apoio e assessoria da 

Irmã. Este grupo realiza 

atividades com jovens afastados 

da Igreja, idosos e crianças 

necessitadas.   

Em Salaverry, procuramos acompanhar e apoiar a Paróquia La 

Inmaculada, as Capelas do Perpétuo Cocorro e Virgen de 

Salaverry. Preparamos e ajudamos nas Liturgias Eucarísticas. A 

Noviça, Irmã Maria Sharon, preparou 8 crianças para a 

Primeira Eucaristia. Foi sua primeira experiência na atividade. 

Demonstrou ser missionária que não somente se preocupa com 

os conhecimentos, mas em exercitar as crianças na participação das Missas e na prática da 

caridade.  A Catequese de Crisma foi apoiada pela Irmã Maria Roselaine, que preparou 3 jovens da 

Capela Virgen de Salaverry.  

    

 


