
Associadas SND-USA: Compartilhando nosso Futuro Comum 
 
No final da semana de 10 a 13 de Outubro de 
2014, vinte e uma Associadas das Irmãs de 
Notre Dame de cada uma das quarto províncias 
dos Estados Unidos se reuniram na Casa 
Provincial de Covington. O Objetivo: planejar e 
partilhar como continuar unidas. 
 
O grupo começou com uma bela reflexão sobre 
a Espiritualidade Notre Dame, antes de 
recordar, através de fotos e dizeres os muitos 
lugares e modos como as Irmãs e as 436 Associadas dos Estados Unidos vivem o carisma ND do 
amor do bom e providente Deus. 
 
Tendo isso como pano de fundo, além do reforço dos questionários que as Associadas devolveram 
antes do final da semana, o grupo estava preparado para uma significativa discussão.  As 
Associadas descreveram o significado dos seus relacionamentos com suas províncias de origem; 
assim todas puderam compreender quais eram as semelhanças e quais as diferenças. A partir 
disso, a assembléia recolheu ideias sobre como poderia ser o relacionamento das Associadas, 
quando as províncias se unificarem  numa só.  
 
Depois as Irmãs e Associadas reviram seus objetivos,  estabelcidos para 2013-2014 e partiram 
para estabelecer novos objetivos para o próximo ano.  Depois de muita oração, discussão, escruta, 
questionamentos  e esclarecimento, escolheram os seguintes objetivos para 2014-2015. 
 

“Percebendo a força que uniu mais de 400 Associadas SND nos Estados Unidos; 
concordamos em nos unir em oração e jejum no dia 1º de cada mês numa intenção comum. 
Inicialmente, nossa intenção terá como centro a Epidemia de Ebola e a ameaça mundial do 
Estado Islâmico. (ISIS=Islamic State in Iraq and Siria). 
 
Concordamos ainda em iniciar a formação de Liderança para as Associadas, apresentando 
um perfil do que significa ser um membro responsável, incluindo este asssunto na 
formação inicial e permanente das Associadas. 
 
Finalmente, desenvolveremos um perfil do que é uma liderança spiritual  e incluiremos isso 
na formação continuada.” 
 

O final de semana foi movimentado, mas também cheio de fé.  As Irmãs e as Associadas envolvidas 
concordaram que foi maravilhoso encontrar suas colegas de outras províncias, e partilhar seus 
interesse mútuos, o carima Notre Dame, e seu amor pela mensagem do Evangelho de Jesus.  
Partiram no final do encontro, prometendo apoiar-se mutuamente na oração  como Irmãs em 
Notre Dame e caminhar juntas para o futuro.  
 

Por Sr. Mary Luann Bender, SND Covington 
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