
Trabalhos Caros ao Coração em Thousand Oaks, USAKindred Hearts 

 

Este ano as Irmãs da Província Rosa Mística 

na Califórnia sonharam com um novo 

ministério, pela inspiração de Sister Marie 

Paul Grech.  As Irmãs de  Notre Dame 

ofereceram por muito tempo sua ajuda 

trabalhando em escolas e paróquias locais.  

 

Ofereceram pessoal e apoio em condições 

para a educação de adultos, direção spiritual, 

retiros e muito mais. Sister Marie Paul Grech 

começou um projeto para trazer esses 

serviços todos juntos, chamando-os de Ministérios caros ao Coração. Sister Marie Paul passou perto de 

40 anos lecionando e administrando em Escolas Notre Dame, incluindo Notre Dame Academy no 

oeste de, St. Mathias em Huntington Park, La Reina em Thousand Oaks e Saint Bonaventure em 

Ventura.  A participação de suas Irmãs sempre foi importante em seu trabalho. 

 

“Como podemos manter viva nossa herança e missão nas escolas, 

quando estamos deixando a administração para os leigos?”  Ela se 

perguntava. “Esta pergunta sempre esteve no coração do que eu faço.”  

“À  medida que as irmãs saíram das escolas para as paróquias,  

percebemos a fome  de espiritualidade que existe lá”, disse. “Os 

membros das Paróquias querem ouvir sobre a bíblia e rezar com alguém 

que os oriente”. Podemos partilhar nosso carisma com eles,  que  está 

focada na bondade de Deus e no seu amor providente.  Estamos arraigadas na esperança, e, às vezes,  

essas coisas são difíceis de encontrar em nosso mundo dividido.” Algumas das experiências de oração 

oferecidas através Kindred Heart Ministries incluirão o seguinte: 

 Tempos Especiais e noites de recolhimento 

 Oração em oportunidades especiais  

 Oportunidade para calma reflexão pessoal  

 Ajuda e apoio, familiar e individual, nas perdas por morte.  

 Estudo de Livros, usando recursos contemporâneos e tradicionais  

 Reflexões bíblicas e estudos bíblicos  

 Recursos Espirituais  

 Direção Espiritual  

  

Algumas dessas experiências “em andamento” incluem: 

 

 Palestras sobre Missão  

 Palestras sobre Vocação  

 Falas sobre vários assuntos de espiritualidade  

 Orientação e direção de retiros  

 Orientação de Professores novos 

 Hospedagem e Apoio 

 Palestrantes e Facilitadores 



 Carisma SND chegando às escolas 

 Grupos de espiritualidade para mulheres 

 

 “Penso que o povo respeita de fato que somos autênticas e colaboradoras, e tentamos  dar exemplo do 

que é ser uma comunidade que pode contar uma com a outra”, disse. Pedidos para esse Ministério 

podem se endereçados a Sister Marie Paul em khm@sndca.org 

 

mailto:khm@sndca.org

