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“Em mim, há um poder infinito, diante de mim há possibilidades infinitas, 

em torno de mim, há oportunidades sem limites”. (Autor desconhecido) 

 

 Em 2007, quando era tercianda, Irmã Mary Gina usou esta citação numa reflexão e 

acrescentou: Por que eu deveria estar abatida ou temerosa se Deus está comigo!? 

 

 Quando criança, ela poderia ter tido motivos para temer, pois seus pais morreram 

quando ela era ainda muito jovem. Mas Deus não a abandonou. Ela foi acolhida pelos tios 

e seus filhos. Nesse ambiente sua fé foi nutrida e, esta mesma fé e confiança no Senhor, 

levou-a a ingressar na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, em 1998. 

 
 Possibilidades infinitas e oportunidades sem limites... 

 

 Irmã Mary Gina fez o noviciado em Kumdi. Depois do noviciado, frequentou a 

Escola de Formação de Professores em MT. Hagen. Após a graduação em 2004, foi 

designada como professora do 5º ano para a Escola do Sagrado Coração em Goroka. 

Após o terciado e a profissão perpétua em Roma, continuou a lecionar - desta vez na 

Escola Paroquial da Catedral da Santíssima Trindade Rebiamul em MT. Hagen. 

 

 Desejando ser professora do Ensino Médio, a Irmã voltou a estudar. Frequentou a 

Universidade de Goroka de 2014 a 2017. Ao finalizar os estudos, foi designada para dar 

aulas na Escola de Ensino Médio Notre Dame, Kumdi. Durante este tempo, também foi a 

Coordenadora das Missões. 

 

 Ela amava ensinar e amava as crianças. Não só via oportunidades sem limites para 

si mesma, mas também para seus alunos. Ela os encorajava e ajudava a alcançar seus 

objetivos. 

 

 A breve doença e a morte repentina da Irmã foram um choque para todos que a 

amavam - família, amigos, ex-alunos e alunos atuais e membros da comunidade. 

Sentiremos muito a sua falta. 

 

 Sejamos todos consolados por saber que o amor não termina com a morte. Irmã 

Mary Gina continua amando do céu. 

 

 “Muito bem, servo bom e fiel”. 


