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Um Natal com agradecimentos e despedidas, Roma, Itália 

A comunidade da Casa Mãe deseja a todas um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!  

Além de compartilhar as alegrias do Natal, este também foi um tempo de despedidas para nós. 

Na segunda-feira, dia 26 de dezembro, as 

irmãs da comunidade da Casa Mãe 

manifestaram o seu reconhecimento e 

gratidão a Irmã Mary Kristin Battles e sua 

equipe pelos seis anos de serviço na 

liderança da Congregação. As Conselheiras 

Gerais foram as Irmãs Maria Alcídia 

Guareschi, Maria Julindis Melis, Mary 

Shauna Bankemper, Mary Sreeja 

Chittilappilly e Marie Emma Kim. Em nome 

da comunidade, a superiora local, Irmã 

Linda Marie White agradeceu a cada irmã, 

em particular, por sua presença ativa e 

alegre entre nós. Para as irmãs Mary 

Kristin e Mary Sreeja que iniciam um 

segundo mandato no Governo Geral, Irmã 

Linda Marie prometeu apoio e oração. 

Para as irmãs Maria Alcídia, Maria Julindis, 

Mary Shauna e Marie Emma, ela disse: 

"Obrigada pela soma de 24 anos de 

serviço prestado à nossa Congregação. 

Que Deus abençoe a cada uma, 

abundantemente, ao retornar à sua 

Província de origem. Na sequência, 

enquanto todas cantavam o refrão do 

"Magnificat", cada uma delas recebeu um 

buquê de tulipas brancas, juntamente 

com um lindo álbum de fotos e um CD 

com imagens que recordam os seis anos 

de serviço na liderança Congregacional 

(2010-2016). 
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Na noite de 27 de dezembro, os quatro membros do Conselho Geral que estão saindo, 

fizeram uma despedida criativa, com muito riso e humor. Após o programa, cada uma das 

quatro, ofertou um presente à cada irmã da comunidade, expressando seu carinho e sua 

gratidão.  

Dia 28 de dezembro, já bem cedo da manhã, começaram as partidas. As irmãs Mary Kristin 

e Mary Sreeja acompanharam cada uma das irmãs até o aeroporto. Sem dúvida, a 

comunidade da Casa Mãe sentirá saudades da presença alegre e inspiradora destas irmãs.  


