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Três Futuras Formadoras Concluíram o Curso de Formação SND em Roma 

 “Como Deus quer”. 

Irmã Maria Aloysia, 13 de julho de 1881. 

 

Depois de concluir o Curso de Formadoras da UISG (União Internacional das Superioras Gerais), três 

Irmãs de Notre Dame participaram de um Curso para Formadoras em nossa Congregação. O Curso 

de Formação SND iniciou no dia 6 de julho de 2020 para as Irmãs: Mary Pascalia da Delegação do 

Espírito Santo, Nairóbi, Quênia; Cristiane Maria da Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, 

Brazil; e Gloria Marie da Província Regina Pacis, Coréia do Sul/Vietnã. Elas desejam compartilhar o 

seguinte artigo sobre a experiência realizada: 

O Programa de Formação SND, com duração de dois meses, terminou no dia 11 de setembro de 

2020. Foi coordenado pela Irmã Mary Kathleen, conselheira geral responsável pela formação e 

assistida pela Irmã Mary Karuna. Diversas Irmãs da Casa Mãe deram encontros para as três futuras 

formadoras, isto é, dicas práticas sobre diferentes assuntos. 

A Irmã Mary Karuna trabalhou a dimensão espiritual e humana na formação religiosa. Ela abordou 

a espiritualidade inaciana, o acompanhamento, os transtornos de personalidade, a maturidade 

psicossexual e a proteção de menores e adultos vulneráveis. 

A Irmã Mary Kathleen aprofundou nossa compreensão do processo de formação abordando, de 

forma detalhada, nossas Constituições Congregacionais. Ela também trabalhou a História da 

Congregação e esclareceu questões de direito canônico que se aplicam ao processo formativo. 



 

Motherhouse | Three Future Formators completed SND formation Course in Rome        September 16, 2020 | snd1.org 

O trabalho da Irmã Maria Nonata teve como foco a JPIC, partilhando dicas práticas sobre o cuidado 

da Mãe Terra, explicando o posicionamento da Congregação sobre este tema e compartilhando 

informações sobre como trabalhar com diferentes organizações.  

A Irmã Marina explicou a responsabilidade pessoal de cada Irmã na administração dos dons que 

Deus concedeu à Congregação e a Igreja, conforme delineado na Filosofia Congregacional dos 

Recursos. 

A Irmã Mary Ann falou da importância da interculturalidade em nossa vida SND e da sua importância 

na formação. 

A Irmã Maria Elke partilhou informações sobre assuntos de secretaria que envolvem documentação 

e comunicação adequada e oportuna. 

O curso ampliou nossos conhecimentos sobre a abordagem que a Igreja e a Congregação dão ao 

processo de formação religiosa e abriu nossos olhos para novas perspectivas.  Foi um curso muito 

prático para o nosso futuro trabalho na formação. Sentimo-nos fortalecidas, enriquecidas e 

preparadas para assumir a desafiadora responsabilidade de ajudar as jovens, que desejam 

compartilhar o nosso estilo de vida, a compreender o significado da sua vocação e a aprofundar seu 

relacionamento com Jesus Cristo. 

Agradecemos pela oportunidade que as nossas províncias e delegação nos deram. Agradecemos, 

também, o apoio fraterno de toda a comunidade da Casa Mãe, que acompanhou o nosso percurso 

ao longo da nossa estada aqui. 


