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Do topo da Á frica 
Visitantes especiais  

Delegação Geral do Espírito Santo  

 
Que presente maravilhoso para a nossa 
delegação e, de maneira especial, para a 
comunidade do Noviciado, acolher as irmãs 
Maria Yohanisa, da Indonésia e Maria Hwan-
Hee, da Coreia.  As duas irmãs são estudantes 
na Universidade São Tomás de Aquino 
(Angelicum), em Roma e estão se preparando 
para atuar como formadoras. Durante o seu 
tempo de férias, vieram ajudar no Noviciado 
Internacional sob a orientação da Irmã Mary 
Jyosita, a mestra.  As noviças tiveram o 
privilégio de conhecer a internacionalidade da 
nossa Congregação de uma outra forma, isto 
é, pela visita e partilha destas duas irmãs.  
 

 
 
Enquanto estavam com a comunidade do 
Noviciado, as noviças entrevistaram as duas 
irmãs. Estas são algumas das reflexões delas: 
 
A Irmã Maria Hwan-Hee compartilhou sua 
história vocacional, a qual tocou a todas. Ela 
se sente sustentada por Deus e pela 
comunidade e muito feliz por ser Notre 
Dame. Na África, encontrou e experimentou o 
amor.  “As irmãs estão sempre abertas e o 
clima é UAU".  Ela partilhou elementos da sua 
cultura coreana e também aprendeu da 
cultura Africana.   Na partilha, agradeceu pela 
oportunidade de vir para a África, de viver 
com as noviças e de dar de si no 
compartilhamento de dons e talentos. 

 
A Irmã Maria Yohanisa partilhou da sua 
experiência quando exercia seu apostolado 
no orfanato e no trabalho social.  Falou sobre 
a vida comunitária, os aspectos positivos e, 
também, o que pode destruir uma 
comunidade. Ela foi tocada pela abertura e 
coragem do povo africano e das Noviças, 
especialmente, sua fonte de alegria, sua 
devoção e sua crescente hospitalidade. A 
Irmã ficou impressionada com a visita que as 
Noviças fazem nas Vilas, todas as sextas-
feiras, pelo seu grande amor e respeito pelas 
pessoas. 
 
As Noviças aprenderam muito com a visita 
destas duas irmãs. Estas, por sua vez, 
aprenderam muito durante este tempo no 
Noviciado, especialmente, pelas experiências 
compartilhadas.   
 

 
 
Todas nós, do Noviciado, queremos agradecer 
a Superiora Geral Irmã Mary Kristin por esta 
oportunidade de, novamente, experienciar a 
internacionalidade e a partilha mútua.   
 
Pelas noviças do primeiro ano, Comunidade 
Internacional do Noviciado, Njiro, Tanzânia:  
Irmãs Maria Domingas, Maria Jackline, 
Brenda Marie, Mary Julitha, Digna, Catherine, 
Flavia e Maria Mwende. 
 


