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Comunidade da Casa Mãe Comemora Jubileu de Profissão Religiosa 

 

Domingo, dia 6 de maio, a Comunidade da Casa Mãe, teve a alegria de celebrar o Jubileu de Ferro 
(65 anos de profissão religiosa) da Irmã Mary Margaret Agnes e o Jubileu de Prata (25 anos de 
profissão religiosa) da Irmã Maria Elke.  As duas irmãs tiveram importante parte na história da 
Casa Mãe.  A Irmã Mary Margaret Agnes é a Irmã de Notre Dame que viveu na Casa Mãe por mais 
tempo — 56 anos e meio para ser exata!  A Irmã Maria Elke é o membro da comunidade atual que 
mora há mais tempo na Casa Mãe – 17 anos e meio!  Estas duas irmãs contribuíram muito para a 
vida e o espírito da nossa comunidade internacional em Roma e foi um prazer para nós 
celebrarmos com elas e demonstrarmos nosso carinho e gratidão por sua dedicação e serviço para 
todas nós.  Atualmente, a Irmã Mary Margaret Agnes mora em Covington mas ela e a Irmã 
Cormarie, ex-membro da comunidade da Casa Mãe onde viveu por 33 anos, estão em Roma para 
uma visita à família. 

Tivemos a alegria de ter a presença das Irmãs italianas para a Missa e o almoço. Também 
estiveram presentes as Irmãs brasileiras em peregrinação congregacional, que haviam chegado no 
dia anterior. O dia começou com um café festivo durante o qual homenageamos as jubilantes com 
palavras, cartões e presentes.  Durante a Missa, a Irmã Mary Margaret Agnes e a Irmã Maria Elke 
louvaram a Deus de forma especial cantando duas canções — o salmo responsorial e a ação de 
graças após a comunhão.  Desfrutamos de um ótimo almoço e todas participaram de um 
programa depois do mesmo.  O programa começou com uma apresentação divertida em power 
point, mostrando vislumbres dos últimos anos das duas jubilantes.  Da mesma forma, através de 
fotos, lembramos os anos iniciais da sua vida religiosa bem como, acontecimentos engraçados de 
diversas ocasiões.  Depois disto, em grupos por línguas, foram cantadas músicas dos diversos 
países.  Assim, ouvimos canções em português, indonésio, vietnamita, chinês, Malayalam, 
coreano,  Swaili e inglês.  Concluíndo, um grupo de irmãs cantou a Ladainha de Todos os Santos de 
John Becker, enquanto eram projetadas fotos dos tapestries da Catedral de Los Angeles, 
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California.  Encerramos o dia com um significativo momento de oração e, é claro, pizza para o 
jantar!  


