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 “Notre Dame conectado, mais perto do coração!” 

Centro de Bem-Estar Notre Dame, Província Regina Pacis, Incheon  

 

Olá, eu sou MyungHee Eo, Anna. Tendo passado cerca de dois terços da minha vida no Notre Dame, frequentando o 

Ensino Fundamental e Médio na Escola Bakmun e trabalhando no Centro de Bem-Estar ND como Assistente Social, 

Notre Dame tornou-se parte importante da minha vida. O Centro de Bem-Estar ND onde trabalho é uma instituição 

com o objetivo de assistir pessoas com deficiência para terem uma vida inserida nas comunidades locais, valorizando 

seus direitos, fortalecendo suas habilidades e prestando diversos serviços e apoio. Muitas vezes me sinto muito 

recompensada por acreditar que estou contribuindo para a construção de um mundo melhor por meio do meu 

trabalho.     

Hoje, gostaria de compartilhar 'A História da Floresta na Montanha Gyeyang', que tem uma história tão longa quanto 

o Bazar Azalea da Província Regina Pacis.  'A História da Floresta na Montanha Gyeyang' é a história do Centro de 

Bem-Estar ND, que tem realizado este evento por 22 anos desde 2000, com exceção do ano passado. Também neste 

ano, não tínhamos certeza sobre a realização do evento devido à disseminação do Coronavírus. No entanto, não 

poderíamos renunciar totalmente a esta ocasião significativa de alegria compartilhada, embora um encontro real 

como os que havíamos tido nos anos anteriores, seria difícil. Após muita reflexão sobre as possíveis maneiras de 

avançar com o evento, nos organizamos e decidimos colocar em prática a ideia principal de formar mais conexões 

online nesta era sem contato.    

'A História da Floresta na Montanha Gyeyang' online consistia em três partes principais. A primeira era o ND Home 

Shopping. Como alguns programas atuais populares ao vivo, os usuários participaram proativamente como 

apresentadores ou performers e abriram uma plataforma para entrar em contato com a população local ou fontes 

de recursos que pudessem ser úteis para eles. A segunda era um bazar online. Os itens que havíamos recebido em 

doação foram vendidos online, o que foi possível com a cooperação de nossos patrocinadores. A terceira era uma 

'Galeria dos Sonhos' composta de videoclipes que mostravam claramente os desejos dos usuários do Centro de Bem-

Estar ND que sonham com uma vida normal. Agradecendo os clipes, muitos participantes expressaram apoio aos 

usuários nos passos que querem dar para viver em nossa sociedade.   

A princípio achamos um pouco lamentável realizar este importante evento online devido ao coronavírus, mas o 

amor e a paixão de todos os que compareceram foram bastante motivadores. Embora vivamos um tempo de 

restrição de contato, nos convencemos de que é possível ficar conectados e continuar a compartilhar o espírito do 

nosso tema: “Notre Dame conectado, mais perto do coração!” 
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Esperamos encontrar a todos, pessoalmente, na Floresta no próximo ano, para experimentar a alegria e a felicidade 

da partilha e do encontro. Como será vivenciar o Bazar Azalea na primavera e “A História da Floresta na Montanha 

de Gyeyang?” Desejo que todos sejam muito felizes!  


