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 JUBILEU E PROFISSÃO RELIGIOSA  

Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, Brasil 

 

De tempos em tempos, é muito bom fazer uma retrospectiva sobre os fatos marcantes e revisitar 

momentos especiais da vida. Apesar de todos os desafios, a pandemia da Covid-19 tem feito o ser humano 

parar e lançar um olhar contemplativo para apreciar a vida.  

Em 24 de janeiro, a Província Nossa Senhora Aparecida fez uma parada contemplativa da vida das Irmãs 

Jubilares de 2021. Ocasião privilegiada também para viver a emoção da primeira profissão religiosa de 

mais uma vocação peruana na província. 

Celebraram 65 anos de vida religiosa, Jubileu de Ferro, as Irmãs Maria Aloysia Stockmanns e Maria Natalina 

Muraro; 60 anos de consagração, Jubileu de Diamante, a Irmã Maria Priscila Bortolotto; 50 anos de vida 

religiosa, Jubileu de Ouro, a Irmã Lari Maria Kauer e 25 anos de consagração religiosa, Jubileu de Prata, as 

Irmãs Dora Maria Nunes e Elaine Maria Jardim de Paulo. 

Depois de dois anos de noviciado, a Irmã Gloria Elizabeth Maria, natural de Trujillo, Peru, deu um 

significativo passo em sua caminhada religiosa consagrando-se a Deus na Congregação das Irmãs de Notre 

Dame por meio da sua primeira profissão religiosa.  

A cerimônia destes dois acontecimentos marcantes ocorreu em Canoas, sede da Província, e contou com a 

presença do Padre Cirineu Furlanetto, celebrante da missa de ação de graças e votos religiosos. Da 

Província da Santa Cruz, Passo Fundo, marcaram presença: Irmã M. Dirce Slaviero, superiora provincial; 

Irmã M. Inês Weber, mestra do noviciado; as noviças do 1º e 2º anos e a Irmã M. Antônia Nogueira. 

Para as Irmãs jubilares, para a noviça que se tornou Irmã professa e para todos os presentes este foi um 

dia para ser revisitado, e assim revigorar o amor e a gratidão ao bom e providente Deus. 


