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Abertura do Centenário da Presença Notre Dame no Brasil 

 

O dia 07 de junho deste ano marcou o início de uma grande Celebração de Ação de Graças pelos 100 anos de presença 

das Irmãs de Notre Dame em terras brasileiras. Com o lema: “Nos traços do Bom Deus escrevemos nossa história” 

todas as unidades ND foram envolvidas no espírito de celebração da missão que começou no Brasil no dia 07 de junho 

de 1923, com a chegada de dez irmãs missionárias vindas da Alemanha.  

Um roteiro celebrativo elaborado pela equipe do centenário, composta em 2021 por membros das duas províncias, 

foi enviado para as comunidades das Irmãs e para as Escolas a fim de que todos pudessem participar da abertura em 

contagem regressiva a este grande evento.   

Em todas as Instituições e comunidades das Províncias, houve participação das Irmãs, funcionários, professores e 

alunos. A celebração contou com símbolos significativos alusivos à chegada das primeiras Irmãs. O hino do centenário, 

composto especialmente para este evento, foi entoado com muita vibração e alegria.  

Na ocasião foram apresentadas as atividades propostas para as comemorações do centenário. Entre elas está previsto 

um encontro nacional da juventude, um congresso nacional de educadores, a produção de um documentário 

contando a história ND no Brasil, além de duas peregrinações, uma pelas origens das Irmãs de Notre Dame, na Europa, 

e outra ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.  

A família Notre Dame é convidada a fazer memória e a reler a história fascinante da vida Notre Dame no Brasil. Uma 

história pontilhada e marcada pela presença da mão bondosa e amorosa de Deus. “Vamos celebrar este momento tão 

importante da nossa história com todos que fizeram e que fazem parte dela”, salientou Irmã Laudete Maria Zambonin. 


