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Junioristas Coreanas realizam seu Encontro de Inverno 2022 
 

 
 

De 3 a 12 de janeiro, 9 Irmãs junioristas coreanas participaram do Encontro de Inverno na Casa Provincial. O 

tema do Encontro de Inverno era ‘Cultivar a Cultura do Encontro e do Cuidado’, tema do Capítulo Geral 2022. Durante 

nosso encontro, queríamos tornar o tema muito prático, incorporando-o em nossa vida. Este ano, já que estamos nos 

preparando para o Capítulo Geral e o Capítulo Provincial, tivemos a ideia de simular estes dois capítulos apresentando 

propostas, fazendo discussões e votação.  

Embora não tivéssemos nenhuma experiência de Capítulo, recebemos dicas da Irmã Maria Julie, nossa 

formadora, o que tornou possível a realização do nosso capítulo simulado. Como membros da Congregação das Irmãs 

de Notre Dame, queríamos acompanhar todas as irmãs que participarão em um dos Capítulos. Em vez do Relatório do 

Apostolado, refletimos sobre nossas experiências do ano passado e fizemos autorrelatos. Também tivemos uma 

apresentação sobre o desenvolvimento de uma sexualidade saudável com a Irmã Marie Deophila. Avaliamos a sua 

apresentação como esclarecedora, desafiadora e abrangente. Antes de concluir o capítulo simulado, a Irmã 

Marie Vera, uma das Junioristas, partilhou conosco seus pensamentos sobre relacionamentos saudáveis. Também 

tivemos tempo para refletir sobre nós mesmas após a palestra do Papa no Ted Talk, “Construímos o futuro juntos”, 

para ampliar nossos horizontes, percebendo que estamos todos conectados e que cada pessoa é uma pequena chama 

que pode mudar o mundo inteiro.  

Três grupos apresentaram propostas. Após discutir cada uma delas, ficamos com sete itens para votação. Ao 

discutir e votar, experienciamos as dificuldades de um capítulo e, ao mesmo tempo, nos sentimos responsáveis como 

membros ND. Mesmo sendo um capítulo simulado, pudemos aprofundar nosso compromisso como religiosas mais 

maduras, criando um fórum para apresentação, discussão e escuta das opiniões das outras. Ao mesmo tempo, como 

seis das sete propostas foram aprovadas por unanimidade, pudemos visualizar nossas esperanças e anseios para o 

futuro.  

Como resultado das discussões e da partilha, no final do capítulo simulado, conseguimos criar uma visão forte 

para 2022, juntas refletindo sobre a visão, selecionando cada palavra e encontrando vocabulário alternativo.  

O vírus da COVID-19 ainda está em pleno andamento, mas gostaríamos de expressar nossos agradecimentos 
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pela oração e carinho das Irmãs da comunidade. Com suas orações e carinho, pudemos concluir este Encontro de 

Inverno com alegria. Obrigada. 

 

Visão 2022 das Junioristas na Coréia 

Confiando no amor de Jesus Cristo que nos chamou à existência,  

prosseguindo num profundo encontro conosco mesmas e com nossos irmãos e irmãs, 

crescemos na transformação, a fim de conduzir toda a criação à vida. 

ASSIM, SOMOS A ESPERANÇA. 


