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Mais uma vez, é hora para despedidas! Roma, Itália 

 

Terça-feira, dia 28 de novembro de 2017, a Irmã Mary Kristin entregou o certificado de conclusão 
às Irmãs estudantes do 4º grupo do Curso de Língua Inglesa da Casa Mãe, em Roma. Em resposta, 
cada Irmã criativamente expressou sua gratidão à comunidade e informou o que esta experiência 
de 10 meses havia significado para ela. 

As estudantes deste ano desenvolveram um projeto diferente através da preparação de “semanas 
especiais”. Durante uma semana, prepararam apresentações de Powerpoint das diferentes 
culturas. Próximo ao final do curso, uma outra semana foi dedicada às apresentações sobre pontos 
turísticos de Roma e arredores, visitados pelas estudantes. Desta forma, aprofundaram a sua 
compreensão da multiculturalidade da nossa Congregação e de Roma, como o centro da igreja, 
além de aprofundar seu conhecimento básico do inglês. 

Elas agradeceram à Irmã Maria Nonata, que lhes explicou o significado da JPIC e a sua função de 
Coordenadora Congregacional da JPIC por meio de uma informativa e entusiasmada apresentação 
de Powerpoint. Reconhecimento, também, à Irmã Maria Lory Inês por sua interessante 
apresentação sobre o seu país, Brasil, com um foco especial na cultura e nas tradições do Rio 
Grande do Sul. Naturalmente, não esqueceram de agradecer à Irmã Maria Josefa, sua professora e 
a Irmã Marie So-Wha, a coordenadora do curso. 
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A comunidade da Casa Mãe também se despediu da Irmã Marie Yeong Hee Kim, da Província de 
Incheon, Coreia do Sul. A Irmã Marie Yeong Hee tinha vindo a Roma para o curso de língua inglesa 
em 2015. Após um ano de estudos, permaneceu na Casa Mãe para ajudar na cozinha, por 2 anos. 
Nos finais de semana, frequentemente, surpreendia as Irmãs com refeições e bolos deliciosos.  

As 6 Irmãs estudantes coreanas, mais a Irmã Marie Young Hee, voltaram para sua Província, na 
Coreia do Sul, no dia 9 de dezembro e 2 Irmãs Indonesias partiram para sua pátria no dia 10 de 
dezembro. 

Agradecemos as Irmãs estudantes e a Irmã Marie Young Hee pela sua presença alegre na Casa Mãe 
e pela sua contribuição para a comunidade. Desejamos as bênçãos de Deus para o seu futuro 
apostolado. 


