
Ingresso no Noviciado, Passo Fundo, Brasil 
 

 
 
O dia 07 de abril de 2017 foi uma data muito significativa para a Província da Santa Cruz. Ao 
concluir o retiro, com outras 30 irmãs, na Capela da Casa Santa Cruz, numa celebração simples, mas 
bonita, acolhemos duas jovens para iniciarem o seu Noviciado: 
 
Irmã Lurde Maria Aparecida de Souza, Bahia, 
conheceu as Irmãs de Notre Dame através de 
uma pesquisa na internet, em 2013. O seu 
interesse foi despertado, primeiramente, pela 
forte característica Mariana da Congregação. 
Escolheu como lema para sua caminhada: “Louvai 
o Senhor... porque confirmou o quanto nos ama. E 
seu amor é para sempre.” (Sl 117) 
 
Irmã Maria Ana Laura de Castro Gomes, Acre, 
conheceu as irmãs no trabalho apostólico da sua 
cidade e se sentiu chamada a, também, fazer algo 
mais pelos outros. Elegeu como lema: “Quem 
quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor.” 
(Mt 20,26) 
 
Somos gratas a Deus por estas jovens que ouviram o chamado do Senhor e estão dando a sua 
resposta no seguimento de Jesus Cristo como Irmãs de Notre Dame. Contamos com a oração de 
todas. 
  

No 201º ano da morte de Santa Júlia Billiart, 

Ir. Lurde M.Ir. Araci M., Ir. M. Ana Laura 



no 94º ano de presença Notre Dame no Brasil e 
no 80º ano da Instituição da Província da Santa Cruz, 

 Deus nos concede estas jovens. 
 
O texto abaixo, da música do Pe. Zezinho, foi cantada pelas duas neo-noviças no final da cerimônia 
de ingresso no Noviciado. A letra, que expressa total confiança em Deus e na sua providência, alude 
à expressão de Irmã M. Aloysia: “O Senhor sempre cuidou de nós e, certamente, continuará a fazê-
lo.” (25/10/1886) É com esta certeza que as duas noviças iniciam a sua formação, no Noviciado. 
 

Até aqui o Senhor nos conduziu e, certamente, daqui para frente Ele nos conduzirá. 
Desde sempre nos amou, desde cedo nos chamou e, certamente, não nos abandonará. 
  
Desde o começo o Senhor estava lá e, certamente, daqui para frente Ele ainda estará. 
Houve dor e cruz até, mas havia muita fé. Se precisarmos, Ele nos ajudará. 
  
Desde o começo Ele nos deu esta missão e, certamente, daqui para frente vai pedir ainda mais.  
Sua graça nos chamou, seu amor nos enviou. Continuemos a buscar a sua paz. 

 

 

Da esquerda para a direita: 
Ir. M. Inês Weber (Mestra de Noviças) 

Ir. M. Carine (noviça 2º ano) 
Ir. Lurde Mª e Ir. M. Ana Laura (noviças do 1º ano) 

Ir. M. Ismara (noviça 2º ano) 
Letícia Andrade da Silva(Postulante) 
Ir. Dilse Mª (Mestra de Postulantes) 


