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Noviciado dos Estados Unidos muda para Kentucky, Covington, USA 
 

 
Esquerda para a direita: Ir. Marla Monahan, Mayra Martinez, Nicole 

Varnerin, Ir. Mary Rose Moser na frente do novo Noviciado 
Internacional.  

 
Em Agosto de 2015,  Ir. Marla Monahan (Covington), Ir. Mary Rose Moser (Toledo), Mayra 
Martinez (Los Angeles), and Nicole Varnerin (Cleveland) juntaram seus pertences e se 
dirigiram para seu novo lar: O Noviciado Nacional em  Covington, KY. 
 
Anteriormente em  Long Beach, CA, o Noviciado Nacional é onde o programa de formação 
inicial acontece.  Isto é, onde uma mulher continua formalmente sua caminhada para tornar-se 
Irmã de Notre Dame.  
 
Mayra e Nicole deram seus primeiros passos nesta caminhada em 2014, quando se tornaram 
Postulantes SND. Agora, querem continuar sua formação sob a orientação da Ir. Marla, que 
recentemente foi nomeada Mestra de Noviças e Ir. Mary Rose, a nova Assistente da Mestra de 
Noviças.  
 
Ir. Marla, refletindo sobre sua experiência de formação disse: “O Programa de Formação atual é 
muito mais individualizado que aquele no qual fui formada. No decurso dos anos, nós 
crescemos na valorização e compreensão das Escrituras, na reflexão teológica, no Carisma SND 
e no significado dos votos – tudo o que enriquece nosso programa de fromação.” E acrescentou: 
“É muito enriquecedor pois nós 4 que moramos no Noviciado Internacional somos de 4 
províncias diferentes dos Estados Unidos.  É muito emocionante para nós ter aqui Mayra e 
Nicole.  Sua bertura a Deus, busca de fazer sua vontade, sua espiritualidade e compromisso em 
servir à igreja tem sido uma bênção.”   
 Ir. Mary Rose fez eco a esses sentimentos: “É um priviégio caminhar com nossas duas 
postulantes, à medida que continuam seu discernimento para a vida religiosa. A vivência do 
dia-a-dia como Irmã de Notre Dame as ajudará a aprofundar e discernir seu próprio chamado. 
Muitas experiências de comunidade, oração, partilha do trabalho e brincadeiras ao começar 
uma nova casa já marcou nossos dias desde o começo de Agosto e sua chegada em 10 de 
Agosto.  Seu ardor e alegria em abraçar nossa vida é uma inspiração.”  

 


