
Programa de Renovação Espiritual Notre Dame (PREND) no Brasil. 

 

Somos o último grupo participando do Programa de Renovação Espiritual Notre Dame 

(PREND) no Brasil. Dez grupos nos precederam no programa de renovação. Viemos de Salaverry - 

La Libertad (Peru), Brasília, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul (Brasil). Além da nossa bagagem, trouxemos nossos corações cheios de entusiasmo, alegria, 

expectativa e disposição interior para acolher o que estava por vir. 

Gostaríamos de expressar nossa gratidão à Congregação, às Províncias brasileiras e às 

nossas comunidades por oportunizar esse precioso tempo de renovação espiritual através da oração, 

reflexão, silêncio, estudos, partilha e convivência para nós. 

Segue o depoimento de algumas das participantes: 

 Ver as irmãs chegando dos diferentes estados do Brasil, inclusive do Peru, todas com um 

largo sorriso no rosto foi uma verdadeira experiência da bondade de Deus e um sinal do 

Reino! Agora, somos enviadas a viver o êxtase na ação. Vem você também! Vamos acordar 

o mundo! (Ir. M. Lory Inês Rockenbach) 

 

 O encontro do PREND é uma oportunidade única para renovarmos no nosso amor primeiro. 

Todos os temas, as partilhas, as experiências de vida favorecem a retomada de opção em 

nossa caminhada. Sou grata pela oportunidade. (Ir. M. Á urea) 

 

 Está sendo um período de imersão na nossa história humana, cristã e congregacional. Vinte 

dias ricos em partilha, silêncio, convivência e síntese. Agradeço as irmãs que nos orientam, 

a comunidade, a província e a congregação. (Ir. M. Rosa Hoelscher) 

 

 Quem sabe contemplar reconhece o grande sentido da existência humana. O PREND foi 

para mim um rever o passado, contemplar o presente e projetar o futuro. Obrigada! (Ir. 

Norma M. Spech) 

 



 PREND, uma esperança de um recomeçar; um tempo de rever o início e o meio e encetar 

uma caminhada sob novas luzes. Muitas setas são visualizadas; o importante é saber qual a 

indicação que nos mostre o NOVO, num mundo sempre novo. (Ir. M. Ivone Strehl) 

 

 Tempo de graça, renovação e retomada da caminhada de minha consagração. (Ir. Caciane 

M. Quatrin) 

 

 Volta às fontes, retomada da história. Um período de renovação, convivência e alegria por 

pertencermos a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. (Ir. M. Dalva Garlet) 

 

 Momento oportuno para retomar a história da Congregação e apreciar a beleza da 

experiência da bondade e providência de Deus que perpassa nossa vida através de tantos 

elementos. Senti-me renovada e disposta a continuar investindo meus dons e talentos na 

missão das Irmãs de Nossa Senhora. (Ir. Lenimar Pereira da Silva) 

 

 É um belo tempo de encontro, reencontro na história, com as Irmãs das Províncias. Um 

momento de conversão, acolher a misericórdia. Gostei muito de estar fazendo história nesta 

nossa Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. (Ir. M. Salete Rech) 

 

 Tempo especial, de graça, bênção, renovação e de gestação espiritual e comunitária. (Ir. M. 

Margarete Cerutti) 

 

 O PREND está sendo um momento de muita graça, encantamento e profunda retomada de 

quem somos e o que somos chamadas a ser como SND. Estava esperando ansiosamente por 

esse tempo. Está sendo algo maravilhoso! Obrigada pela oportunidade. (Ir. Maria Luísa de 

Luca) 

 

 O PREND é mais do que um programa. É  encontro, vivência e convivência. É  a experiência 

do mistério. É  um resgate da história de nossa congregação e do essencial de nossa vida de 

consagradas. (Ir. Maria Helena Kumpfer) 

 

 Para mim o PREND está sendo uma trajetória de transformação, uma experiência de 

“êxodo”, tempo de profunda retomada da história da congregação e de renovação pessoal no 

seguimento do nosso grande mestre Jesus Cristo. (Ir. M. Marli Auziliero) 

 

 PREND tempo de graça, encontro consigo mesmo, com Deus, com a missão e com a 

caminhada da congregação. Louvor, renovação, fonte de vida, lugar e um grupo 

maravilhoso. (Ir. M. Ivete Costella) 

 

 Mergulhamos na mística da espiritualidade Notre Dame que vai além das fronteiras do 

próprio coração para viver a compaixão com a dor humana. (Ir. Mirian Terezinha Garcia). 

 

 Foi uma grande luz, sinal da infinita ternura e misericórdia do bom Deus. (Ir. Thereza M. 

Slonski) 

 



 Este tempo foi enriquecedor e, acredito, vai nos ajudar a caminhar com mais “leveza” e mais 

compromisso com a nossa missão. “É só querer e responder positivamente aos apelos do 

Senhor”. (Ir. Ulda Maria Mattje) 

 

Um agradecimento todo particular às Irmãs da Província Nossa Senhora Aparecida, 

às Irmãs e funcionários do Centro de Eventos ND por todo o empenho e cuidado com o 

nosso bem-estar.  

 

Um carinho especial às Irmãs Leoni Maria Krämer, Vânia Maria Dalla Vecchia e  

Deisi Maria Naibo que coordenaram o 11º PREND e nos auxiliaram neste processo de 

renovação espiritual. Gostaríamos também de lembrar suas assistentes: Ir. M. Terezinha 

Quatrin, Ir. Renete M. Cocco, Ir. M. Laudete Zambonin. 

 

Nos comprometemos a encarnar o amor do nosso bom e providente Deus. 

 

 


