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Os destaques da Peregrinação de Nicarágua incluem a visita à 

Missão de Montanita, a subida e a vista da Cruz da Rocha, e a 

interação com as pessoas. 

 

O que fez a nossa terceira Peregrinação anual compartilhada 

na Nicarágua, tão especial, e quais foram os "pontos altos" da 

experiência? 

 

De 11 a 18 janeiro de 2016, marcou a primeira vez que as 

peregrinas vieram de todo o nosso país SNDUSA": Ohio, 

Covington, e Califórnia. Quatro snds (Sr.Jennifer Marie 

Zimmerman, Sr.Nance Marie Hehman, Sr.Mary Janet Kondrat, 

Sr.Marie Manning) e uma leiga, Beth Greisl, que se juntou 

imediatamente a elas quando compartilharam a experiência 

especial de caminhar com as nossas missionárias e as pessoas 

da Nicarágua. "Caminhar" é, ao mesmo tempo uma realidade e 

uma metáfora para a peregrinação, lembrando-nos do 

comentário do jovem nicaraguense Mikula que Sr.Mary Dolores (Dolly) compartilhou há vários anos, 

"Irmãs, vocês caminharam conosco." O amor do povo de Jinotega pelas nossas missionárias foi evidente 

desde o primeiro dia, quando caminhavam pela nova estrada com a Irmã Mary Charlotte Hobelman, 

enquanto as crianças e adultos corriam para fora de suas casas para acolher-nos. 

A caminhada para baixo na nova estrada da nossa residência, Cuculmeca, levou-nos à Casa das missionárias 

onde as crianças e os jovens, muitas vezes se reunem conosco para atividades divertidas:-pipas, piñatas, 

dinâmicas (quebra-gelo), canções, danças e jogos. Os rostos preciosos das crianças nunca serão esquecidos! 

Caminhando pelos vários bairros (vizinhanças) com Ministros paroquiais da Eucaristia que visitam os 

idosos, pessoas com deficiências, confinados em casa, tivemos um 

vislumbre de como os paroquianos de Sangre de Cristo vivem e do 

profundo apeço do ministério de presença e acompanhamento dos 

nossas missionárias. Aprender a fazer tortillas, o pão de cada dia das 

pessoas, acrescentou uma nova habilidade em nossos currículos! 

Um passeio emocionante até a montanha da Missão da Igreja 

Montanita, e uma caminhada íngreme até a Cruz da Rocha foram 

literalmente os pontos altos da experiência da peregrinação. Mais 

uma vez, fomos recebidos calorosamente, desta vez por uma 

pequena comunidade, que se juntou a nós, em oração vibrante, 

liderada por uma ministra da Palavra. Depois, Beth se aventurou a 

seguir o nosso fiel motorista, David, caminhando até a cruz, no 

cume da montanha. Com um pouco de persuasão de um amável 

nicaraguense, a Irmã Marie seguiu-o. Na verdade, essas 
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experiências foram muito especiais, para serem valorizadas em nossos corações e compartilhadas com todas 

as Irmãs SND-EUA 


