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Pembukaan Seratus Tahun Kehadiran SND di Brasil 

 

7 Juni 2022 menandai awal dari Perayaan Syukur yang amat penting; peringatan 100 tahun kehadiran Suster-suster 

Notre Dame di tanah Brasil. Dengan moto: “Dalam jejak Tuhan yang mahabaik kami menulis sejarah kami” semua Unit 

ND kami bergabung dalam merayakan pelayanan yang telah dimulai pada tanggal 7 Juni 1923, ketika sepuluh suster 

misionaris dari Jerman tiba di Brasil.  

Sebuah Komite Seabad dibentuk pada tahun 2021 dan termasuk anggota dari kedua Provinsi Brasil. Panitia 

menyiapkan 'peta jalan' dengan berbagai rencana untuk perayaan Seratus Tahun di setiap Unit. Rencana ini dikirim ke 

Komunitas ND kami serta Sekolah ND kami dan tempat pelayanan lainnya sehingga para suster, kolaborator, staf, guru, 

dan siswa dari institusi ND di kedua provinsi dapat berpartisipasi dalam hitungan mundur untuk acara besar ini.  

Penghitungan mundur menuju perayaan, dimulai dengan pertemuan khusus di seluruh kedua provinsi. Program ini 

menampilkan simbol-simbol yang bermakna dari kedatangan para suster perintis. Lagu-lagu khusus dibuat untuk 

perayaan seratus tahun ini, dinyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita.  

Selama acara pembukaan ini, panitia mempresentasikan kegiatan utama yang direncanakan untuk tahun yang akan 

datang. Di antaranya adalah pertemuan kaum muda nasional dan konferensi nasional para pendidik serta sebuah film 

dokumenter yang menceritakan sejarah SND di Brasil. Juga akan ada dua ziarah - satu ke asal-usul Suster-suster Notre 

Dame di Eropa; dan yang lainnya ke Gua Maria Aparecida di São Paulo, Brasil.  

Keluarga besar Notre Dame diundang untuk mengingat dan mengenang kembali kisah menarik tentang kehadiran 

Notre Dame di Brasil: sebuah kisah yang ditandai dengan kehadiran tangan Tuhan yang mahabaik dan penuh kasih. 

Dalam sambutannya, Suster Laudete Maria Zambonin mengatakan, “Marilah kita merayakan saat penting ini dalam 

sejarah kita dengan semua orang yang telah menjadi bagian darinya di masa lalu dan yang menjadi bagian darinya di 

masa kini.”  


