
MOTIVOS PARA CELEBRAÇÃO NA CASA MÃE, ROMA 

 
 

Para a comunidade da Casa Mãe, os últimos dias foram cheios de alegres celebrações. Na 

sexta-feira, 12 de junho de 2015, celebramos com toda a Congregação, na verdade, com 

toda a Igreja Católica Mundial a Festa do Sagrado Coração de Jesus, a quem temos uma 

devoção especial. Nossa capela foi belamente decorada para a ocasião e a Missa foi muito 

festiva. Com muita gratidão celebramos o amor e a bondade de Deus, revelada a nós em 

Jesus. Sta. Júliateria se orgulhado de nós! 

Temos três irmãs entre nós para quem este dia tem um 

significado especial: Irmã Mary Kristin e Irmã Cormarie  

celebraram seu Onomástico e Irmã Maria Benedetta, 

superiora da Delegação Geral do Sagrado Coração, a festa 

patronal daquela unidade. O dia todo foi marcado pelo 

espírito de alegria. É claro que nossas celebrações incluíam 

uma refeição especial, e foi a ocasião perfeita para ter o 

primeiro churrasco deste verão.  

No sábado, Festa do Imaculado Coração de Maria, 

lembramos da oração por nossos irmãs em Covington, e no 

Domingo, era o aniversário da Irmã Mary Jolene. 

Finalmente, na Segunda-Feira, revimos os 66 anos em que a Casa Mãe está localizada na 

Via dela Camilluccia e celebramos a festa do aniversário da Casa Mãe. No jantar, tivemos 

uma brincadeira, as irmãs divididas em 5 grupos de 4 irmãs trabalharam com todo tipo de 

informação interessante sobre a casa mãe. Havia até um prêmio para o grupo que fizesse 

mais pontos no final. Você sabia que enquanto agora temos um sistema eletrônico de 

alarme, as irmãs dos anos 1950 tinham três cachorros como proteção - ou que as janelas 

da capela tem desenhos de títulos de Maria, da Ladainha de Loreto? Todas aprenderam 

muito e algumas histórias interessantes tiradas dos anais, bem como muitas fotos foram 

partilhadas em nossa sala de jantar.  Se você perguntar a uma irmã que morou na casa 

mãe por algum tempo, por que não lhe pergunta para partilhar algumas de suas memórias. 

Isso seria ocasião de uma conversa interessante! 


