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Como acontece anualmente, nos dias 

16 e 17 de agosto a Província Nossa 

Senhora Aparecida ofereceu aos 

colaboradores um encontro de 

formação de Espiritualidade Notre 

Dame, com o objetivo de inserir os 

leigos no processo de Evangelização 

em nossas obras. Estiveram reunidas 

40 pessoas dos diversos setores da 

mantenedora: serviço social, 

tesouraria, secretaria, contabilidade, 

informática, serviços gerais e 

professores de Ensino Religioso. O 

encontro foi realizado no Sítio Notre 

Dame, espaço privilegiado para 

recolhimento, contemplação, 

convivência e partilha. 

 

A oração dirigida pela Irmã Laudete 

Maria foi a leitura orante da Palavra 

do texto dos discípulos de Emaús. A 

bonita reflexão que os colaboradores 

fizeram, demonstrou uma generosa 

abertura ao Espírito Santo. 

 

 

Em seguida, Irmã Maria Adelia falou 

do contexto atual e do papel dos 

colaboradores Notre Dame nesse 

contexto. 

Depois 

desafiou o 

grupo a 

discutirem 

sobre o 

assunto com diversos 

questionamentos. A reflexão ajudou 

os colaboradores a se 

conscientizarem de sua 

responsabilidade como leigos Notre 

Dame e de sua missão como cristãos. 

Ao final do encontro de dois dias, o 

grupo se reuniu para elaborar eixos 

que direcionem o trabalho nos 

diversos setores de trabalho, tendo 

como pano de fundo o documento 

“VÃO E ENSINEM – Identidade e 

Missão da Escola Católica na 

Mudança de Época, à Luz de 

Aparecida”, elaborado pelo Conselho 

Episcopal Latino-Americano. 

 

Os depoimentos abaixo ilustram a 

importância de continuar oferecendo 

esses momentos aos colaboradores 

da Província Nossa Senhora 

Aparecida, a fim de que a missão 

Notre Dame seja um sinal visível da 

presença do Bom Deus. 
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 “O retiro foi muito importante para 

mim, uma vez que mostrou de uma 

forma clara e objetiva a missão da 

família Notre Dame. Acho importante 

esse momento para alimentar a alma 

e estreitar o contato com Deus, além 

do comprometimento com a missão 

Notre Dame”.    Fabiano Gonçalves – 

Setor da Informática - Mantenedora 

 

 “Estou saindo renovada, o que nos 

foi proposto foi um encontro com 

Deus de uma forma maravilhosa e o 

que eu me proponho é ser um 

pouquinho melhor todos os dias. E 

esse melhor inclui o outro, o meu 

familiar, o meu companheiro de 

trabalho... todos que por mim 

passarem”. Tatiana Medeiros – 

Auxiliar administrativa da Escola 

Sagrado Coração de Jesus 

 

 “O encontro tem muita importância 

para a nossa missão, porque nos 

lembra a responsabilidade como 

leigos Notre Dame na sociedade, onde 

estamos inseridos e no mundo. Nos 

mostra que, pelo testemunho, da 

vivência do carisma Notre Dame e de 

Deus em nossas vidas, poderemos 

tocar os corações dos nossos alunos, 

suas famílias, nossas famílias, nossa 

comunidade e, assim transformar o 

mundo”. Gisele Sander – Auxiliar 

administrativa – Colégio Santa 

Teresinha 

 

 [...] este encontro foi um momento de 

reconhecer as minhas deficiências, 

recarregar as “baterias”, para assim 

poder ser luz para guiar e continuar a 

missão e carisma Notre Dame. 

Obrigado por nos proporcionar este 

momento de reflexão e partilha. Cabe 

a nós a escolha de repassar o que 

aprendemos às demais pessoas da 

nossa família, escola e comunidade. 

Milton Kipper – Setor da 

Contabilidade - Mantenedora  

 

 


