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Profissão Perpétua de Irmãs Vietnamitas  

 

O dia 18 de fevereiro de 2023 foi um dia cheio de alegria para as Irmãs de Notre Dame no Vietnã porque a Ir. 

Paula Maria e a Ir. Marie Agnesta fizeram votos perpétuos, por meio dos quais fizeram a sua entrega a Deus no espírito, 

carisma e missão das Irmãs de Notre Dame. A Missa das 9 horas foi concelebrada por Dom Giuse Nguyen Nang, 

Arcebispo da Diocese de Ho Chi Minh, Padre Phanxico Xavie Nguyen Xuan Quang, pároco da Paróquia de Tan Dan e 

20 sacerdotes que colaboram conosco na paróquia localizada ao lado da nossa comunidade Tan Binh na cidade de Ho 

Chi Minh.  

Ir. Marie Julia, a Superiora Provincial, Ir. Marie Immanuel, a primeira assistente, Ir. Maria Dominica e Ir. Marie 

Philia vieram ao Vietnã para participar da cerimônia e parabenizar as Irmãs em nome da Província Regina Pacis.    

A missa durou cerca de duas horas. Estiveram presentes as famílias das duas Irmãs e paroquianos. As belas 

canções entoadas pelo coro paroquial tornaram a Celebração Eucarística mais solene e, o banner criado pelo pároco, 

deu um clima ainda mais festivo. O Padre agradeceu a Congregação no Vietnã, por trabalhar com crianças pobres. Ele 

expressou total encorajamento e apoio dizendo em sua homilia: “Vocês estão desempenhando a missão mais 

importante do mundo.''  

Após a missa houve um programa de felicitações que incluiu uma dança das candidatas e postulantes, um 

canto das Irmãs professas e outro canto dos padres e paroquianos. O programa contribuiu ainda mais com o clima 

alegre. Esta celebração durou até a noite. Depois do jantar, encerrou-se o dia cheio de graças e, as Irmãs da 

comunidade, mais uma vez parabenizaram as novas Irmãs professas perpétuas. 

Que nosso bom Deus continue abençoando o trabalho da Congregação através da vida e do apostolado da 

Irmã Paula Maria e da Irmã Marie Agnesta.  


