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Esperando o Inesperado, PNG 
 

PNG é uma terra onde se pode esperar coisas que você nunca pensou pudessem acontecer. As 
Irmãs de Notre Dame já firmaram suas raízes aqui em Nova Guiné há 53 anos.  As primeiras 
quatro missionárias chegaram em 1961 e elas já voltaram para seus países de origem. Desde 
então, o Carisma Notre Dame criou raízes profundas no solo de Papua Nova Guiné. 
  
Muitas Irmãs de Toledo foram para PNG como missionárias e, quando chegaram à idade avançada, 
retornaram para os Estados Unidos. Irmãs da Á sia, Irmã Marie Benedicta da Coreia e Irmã Mary 
Aruna da Índia vieram para PNG como missionárias,  serviram três anos cada uma e regressaram. 
Nós, irmãs de Pápua Nova Guiné são muito agradecidas às nossas Irmãs missionária por terem 
estado conosco, servindo em nosso país.   
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sister Mary Aruna serviu por 4 anos na Escola Secundária Notre Dame como administradora e 
professora de Religião para as últimas séries- 12ª classe.  

Sister Myriam, missionária por longos anos, veio em 1980 

e serviu durante 32 anos. Ela foi Professora na Notre Dame High School, foi formadora e Mestra de 

Noviças, Superiora Distrital e professor até deixar Pápua Nova Guiné.  Pápua foi um lar para Sister 

Myriam, pois passou os anos da juventude aqui. Foi sofrido para 

ela partir daqui.  Lágrimas e tristeza rolavam abundantes, quando 

ela disse adeus a Pápua Nova Guiné e às Irmãs. As Irmãs nativas 

choraram muito nos seus corações, quando partiram as últimas 

missionárias: Sister Mary Aruna and Sister Myriam. Aquela foi a 

separação mais sentida de nossas vidas em Pápua Nova Guiné. 

Contudo, a ligação e o amor nos corações com as missionárias e 

todas as Irmãs de Notre Dame no mundo une a todas.Todas nós 

somos enviadas a encarnar o amor de nosso bom e providente 

Deus. Obrigada nossas Irmãs Missionárias e queira nosso bom 

Deus recompensar vocês todas…“OH, HOW GOOD IS THE GOOD 

GOD”. (From St. Julie) “Oh, quanto é bom o bom Deus!” 
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Despedida de Sister Marietta Widman de 
Toledo, 3ª das últimas missionárias  

Despedida de  Sister Marie 

Benedicta Sim da Coréia 

Despedida de  Sister Myriam 

Powell de Toledo, a última 

missionária  Americana em PNG 

e Sister Mary Aruna Thomas de 

Patna, India 


