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Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, Província de Passo Fundo 

 

Na Festa da Apresentação do Senhor, dia 02 de fevereiro, na Capela da Casa Santa Cruz, as Irmãs Maria 

Diana Fernandes Pinheiro, Natacha de Oliveira Silva e Thais da Silva Barbosa emitiram os votos 

temporários na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Para este importante acontecimento, escolheram 

como ideia-força para sua vida: “Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro” (1 Jo 4,19). A data foi 

precedida por dois meses de formação intensiva durante os quais várias Irmãs trabalharam diferentes 

temas com as noviças, ajudando-as a construir o caminho para este compromisso.  

A profissão religiosa foi precedida por um retiro de oito dias, orientado pela Irmã M. Luiza Morschel, da 

Província de Canoas, com o tema: “Júlia, a guardiã da bondade de Deus”.  O tópico escolhido tem um 

significado especial no cenário da preparação do centenário da chegada das Irmãs de Notre Dame ao 

Brasil, celebração a realizar-se em 2023. As Junioristas também participaram do retiro e, individualmente, 

renovaram seus votos durante a Celebração Eucarística. As irmãs professas presentes renovaram os votos, 

em conjunto. 

Como a “Casa Comum” está enferma, poucas pessoas puderam marcar presença pessoalmente. Assim, a 

celebração foi transmitida live pelo Facebook. Além disso, o grupo responsável pela animação vocacional 

fez um vídeo do evento para que possa ser desfrutado por familiares e amigos. 

Anteriormente, no dia 24 de janeiro, Ir. Glória Elizabeth Maria Flores Jara, da Província de Canoas, emitiu 

os primeiros votos, celebração na qual as Irmãs formadoras e as noviças da Província de Passo Fundo 

marcaram presença. Da mesma forma, um grupo de Irmãs da Província de Canoas participou da celebração 

realizada em Passo Fundo no dia 2 de fevereiro. 

 


