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Menghadiri Pertemuan Tatap Muka Kaum Muda JUND 
Canoas, Brazil 

 

Akhirnya, tiba saatnya untuk mengemasi tas kami dan melakukan perjalanan ke pertemuan para animator 

dan mentor kelompok muda JUND. Kaum muda, guru, dan suster senang datang ke Canoas dan merasa 

sangat termotivasi untuk mendidik diri mereka sendiri agar lebih baik memimpin kelompok muda di daerah 

mereka dengan nilai, prinsip, dan tujuan Notre Dame.  

Dengan dukungan dari mentor, guru atau suster mereka, animator kelompok JUND turun ke jalan dan, 

dengan cukup antusias, tiba di tempat pertemuan di mana mereka bertemu dengan orang-orang muda 

lainnya dari Pedro Osório, São Lourenço do Sul, Rolante, Taquara, São Sepé , Júlio de Castilhos, dan Canoas.  

Dengan kembalinya pertemuan tatap muka dan dengan kegembiraan yang biasa terjadi pada pertemuan ini, 

kaum muda dan mentor berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dikoordinir oleh Suster Shirle Maria 

dan mentor Márcio Amaral. Pertemuan yang diadakan di Pusat Provinsi di Canoas, dari 13 -15 Mei, 

menawarkan kegiatan yang dilakukan di lingkungan yang berbeda dari rumah mereka, tempat yang 

disiapkan untuk 32 peserta. 

Selain kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik untuk pelatihan kaum muda dan mentor, integrasi 

peserta dan komunitas Suster Pusat Provinsi diberikan selama makan, snek, dan waktu istirahat. Setelah dua 

tahun pembatasan akibat covid-19, hal ini mengembalikan energi anak muda kebagian-bagian rumah yang 

pernah mereka kunjungi.  

Di akhir pertemuan, para peserta mengucapkan terima kasih kepada para suster atas penyambutan, 

pembelajaran, dan keramahan mereka, menunjukkan betapa mereka menikmati acara ini: “Semuanya luar 

biasa. Kami menyukai kegiatan akhir pekan dan kami sudah memiliki beberapa ide untuk dikembangkan di 

grup kami.” 

Kembali ke rumah, semua peserta menantikan adanya reuni lagi. Putaran kedua pelatihan ini akan 

berlangsung pada bulan Juli. Animator JUND berpartisipasi dalam dua putaran lengkap, seperti yang 

direncanakan dalam program formasi.  


