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 “Segue-me! Se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo,  
tome cada dia a sua cruz e siga-me” (João 21,22, Lucas 9,23). 

 
Irmã Maria Raphael é a primeira filha de Ihee Yoon e Mira Park, seguida por dois                

irmãos. Foi uma filha confiável e sempre uma boa amiga para seus irmãos. Antes de ingressar                
na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, estava ativamente envolvida em sua paróquia             
como catequista (para os interessados no catolicismo), líder de um grupo de jovens adultos              
que partilhavam textos Bíblicos e presidente da Associação Juvenil, demonstrando forte           
liderança. Interessada em seguir a vocação religiosa, procurou uma congregação e encontrou            
a comunidade Notre Dame, na qual ingressou.  

Depois da primeira profissão, Irmã Maria Raphael foi enviada para a paróquia Mok             
5-dong para exercer trabalho pastoral. Ali, levou a bondade de Deus e sua vitalidade aos               
colaboradores do apostolado, bem como aos paroquianos. Naquela época, a Província formou            
a Equipe Notre Dame de Pesquisa Catequética com o objetivo de desenvolver materiais             
próprios a serem usados na preparação para a Primeira Eucaristia. Como membro da equipe,              
fez contribuições práticas e concretas para o projeto com base em sua experiência como              
catequista de Primeira Eucaristia da paróquia. Em preparação para a profissão perpétua,            
ajudou a irmã encarregada de um lar para crianças de famílias desestruturadas, trabalhando lá              
por seis meses e cuidando, amorosamente, das crianças. Mais tarde, gostava de compartilhar             
essa experiência.  

Após a profissão perpétua, durante um ano, participou do programa de inglês em Roma,              
onde aprendeu inglês e fez a experiência de viver numa comunidade internacional. Sua             
vivacidade e humor únicos proporcionaram uma atmosfera animada para a comunidade da            
Casa Mãe e tornaram-na querida para as irmãs.  

Ao retornar à Coréia, dedicou-se totalmente ao seu apostolado na Equipe de Pesquisa             
Catequética por seis anos. Em cada programa de catequese, dava palestras entusiasmadas            
com seu excelente senso de humor e habilidades de ensino. Frequentemente, partilhava com             
as irmãs sobre sua alegria e senso de recompensa em transmitir a mensagem da bondade de                
Deus usando nossos próprios materiais de ensino. A necessidade de aprofundar a teologia             
para seu trabalho levou-a a estudar religião e, por fim, recebeu o título de mestre da                
Universidade Católica.  

A Irmã Maria Raphael tinha a mente aberta, sempre pronta a apoiar as pessoas. Muitos               
a amavam e confiavam nela com seu senso de responsabilidade, capacidade empática e             
atitude positiva.  

Na manhã de 14 de dezembro, foi encontrada morta em seu quarto, por um infarto               
agudo do miocárdio. Estamos profundamente tristes e chocadas por ter perdido uma irmã que              



tão generosamente compartilhou os muitos dons de Deus e levou amor e vitalidade aos irmãos.               
Que ela receba a consolação e a paz de Jesus e desfrute das alegrias eternas.  


