
POR QUE ESSAS MULHERES SÃO TÃO FELIZES, COVINGTON, USA 

  por Sr. Mary Suzanne Rose, Irmã de Notre Dame 
Do Jornal da Diocese de Covington, The Messenger. 
“Por que essas mulheres são tão felizes?” Esta é a 
pergunta que desejava ver respondida durante os 
meus 12 anos de escola com as Irmãs de Notre 
Dame. Estas mulheres me ensinaram desde menina 
na Escola St.Stephen em Newport e depois na Notre 
Dame Academy, onde encontrei pessoas real e 
verdadeiramente felizes. Eu queria saber o que elas 
tinham. 

Contudo, não foi até chegar ao ensino médio que eu 
pensei em me juntar a elas.  Depois que me veio a 
ideia, uma amiga e eu começamos a frequentar a 
Missa todos os dias, e então tornou-se cada vez mais 
claro que eu era chamada para a vida religiosa. 
Entrei no convento alguns meses depois de me 
formar no ensino médio.  Eu era muito jovem e não 

sabia realmente o que estava deixando ou entrando, mas estava tão ocupada em 
aprender esta vida e frequentar a escola que isso não importava para mim. À medida que 
o tempo passava, a celebração da Eucaristia, a internalização de uma vida de oração mais 
profunda e minha participação no apostolado sustentaram meu crescente relacionamento 
de amor com Deus e os outros. Eu era feliz.  
No decorrer dos anos, servi como professora e Diretora em muitas escolas em Ohio, 
Kentucly  e Lexington. A felicidade e agitação das crianças, a dedicação das professoras, 
o apoio e a benevolência dos pais sempre foram grandes alegrias para mim. Além disso, 
viver numa comunidade com muitas outras religiosas, cada uma com suas características 
próprias, me enriqueceu grandemente e favoreceu ser o que sou hoje.  
Pertencer a uma congregação internacional me permitiu partilhar da vida de centenas de 
irmãs de todo mundo. Todas nós partilhamos do mesmo carisma: uma profunda 
experiência da bondade e amor providente de Deus. Por causa disso, sei que sou parte de 
algo muito maior que eu mesma, e que minha participação em eventos nacionais e 
internacionais fortalecem meu compromisso com nossa missão global. Não me arrependo 
de ser escolhida por Deus. Quem conheceu uma vida assim tão alegre como resultado do 
serviço aos outros, amando centenas de pessoas no decorrer dos anos, e comunicando-se 
com Deus na oração diariamente?  Cada dia é uma nova aventura para mim, um novo 
desafio, uma nova fonte de alegria. Minha vida é plena, e não queria ter tido outra forma 
de viver. Por isso, “Por que são essas irmãs tão felizes?” Venha e veja.  

* Ir. Suzanne, atualmente, é Diretora da Escola Príncipe da Paz, em Covington,  

Covington, KY. 
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