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Um primeiro pequeno passo na Paróquia St. James, Incheon, Coréia

“Senhor, o que queres que eu faça?” Sempre que me deparo com um desafio na minha vida, seja 
ela grande ou pequena, faço essa pergunta ao Senhor. Às vezes, ele responde através de uma pessoa 
conhecida. Esse foi um desses momentos.

Em março, quando planejei meu primeiro encontro de catequese, pensei que a COVID-19 teria 
terminado em maio, mas não foi assim. Naquela época, a situação na Coréia estava melhorando e havia 
menos de 50 novos casos por dia. No entanto, as pessoas ainda estavam apreensivas e com medo. O vírus 
não havia atacado somente nossos corpos, mas também havia se infiltrado em nossas mentes. Eu já havia 
modificado meu plano para o primeiro encontro com as crianças se preparando para a Primeira Eucaristia, 
sete vezes. Eu tinha duas opções: adiar os encontros ou cancelá-los para o restante do ano. Adiá-los: quem 
poderia ter a certeza de que o vírus terminaria antes do outono ou do inverno? Cancelá-los: eu não 
poderia trair as 16 crianças que estavam ansiosas para receber Jesus. Eu rezei, pedindo: “Senhor, o que 
queres que eu faça?” 

O Senhor respondeu através da Irmã Maria Michaella, professora da Escola Primária Bakmun, em 
Incheon. Ela me apresentou um programa de videoconferência chamado ZOOM que estava sendo usado 
por todos os professores para as aulas a distância. A maioria das aulas on-line das escolas públicas na 
Coréia ainda são sem interação. Com o ZOOM, os participantes podem interagir entre si. As crianças 
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podem fazer perguntas e o professor pode responder em tempo real. Isso era maravilhoso! Me dei conta 
de que a mudança havia começado, apesar de eu ainda não estar preparada para tal. Eu precisava 
encontrar a melhor forma de agir neste tempo incerto. Decidi dar o primeiro passo e desenvolver 
encontros de catequese on-line usando o ZOOM. O padre da paróquia de St. James e as irmãs 
incentivaram-me a tomar esse novo caminho. Os pais das crianças ajudaram-nas a usar a nova plataforma. 
Finalmente, dia 23 de junho, eu estava pronta para o primeiro encontro de catequese on-line. As crianças e 
eu ficamos muito felizes em nos ver e conversar sem o uso de máscaras. Agora, eles estão inventando 
novas maneiras de jogar on-line durante o intervalo.  
 

Recebi a oportunidade de compartilhar a minha história no boletim da diocese de Incheon e na 
Catholic Peace Broadcasting Corporation (Empresa católica para a transmissão da paz). É um prazer ajudar 
outras pessoas que estão procurando maneiras criativas de proclamar o Evangelho durante a crise da 
COVID-19. 

Às vezes, Deus me conduz a lugares desconhecidos. Não sei para onde estou indo, mas sei que 
meu destino é o amor. O importante é dar o primeiro pequeno passo.

Irmã Marie Sowha Theresa, SND
7 de julho, 2020


