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Irmã de Notre Dame Recebe Certificado de Capelania 

 
Da esquerda para a direita: Mary Lou O'Gorman, NACC Board Chairman, 

Sr. Maria Christina Hennig, SND, Dr. David Lichter, NACC Executive Director. 

COVINGTON, KY-Sister Maria Christina Hennig, SND, recebeu seu certitificado de capelania em 7 

de março de 2015. A cerimônia de diplomação foi na Conferência anual da Associação Católica de 

Capelães, em Washington, D.C.   

Sister Maria Christina disse ao receber seu certificado.  

"Estou feliz por receber este certificado e por ser uma Irmã de Notre Dame . Sou grata à minha 

comunidade que me possibilitou servir, de forma qualificada, aos que precisam da cura de Deus. 

Os capelães são membros de uma equipe de cuidados. Os medicos, enfermeiras e eu trabalhamos 

para aliviar, curar os pacientes. E, por que, às vezes, não conseguimos a cura, buscamos oferecer 

o alívio que só Deus pode dar.   

Trabalho com pessoas que vivem num ambiente de pouca esperança. Como capelã, posso dar-lhes 

a luz de Jesus e levá-los a perceber que, mesmo em toda sua tristeza e pobreza, são amadas por 

Deus. Elas dependem das pessoas que vem para servi-las. Isso é mais que ser só um visitante. É  

conduzi-las à paz e à cura.” 

Sister Maria Christina recebeu o grau de Licenciado em Artes Religiosas e Estudos de Pastoral da 

Universidade de Mount Saint Joseph, em 2013. Além do grau de licenciada e do processo de 

certificação em Capelania, Sister Maria Christina completou seu estágio como Capelã no Hospital 

para Crianças em Cincinnatti, de Agosto de 2012 a Agosto de 2013.  Ela também serviu como capelã  

em Janeiro de 2014, no St. Elisabeth Medical Center em Edgewood, KY e começou  sua capelania 

atual em Setembro de 2014, no St. Vincent Charity Medical Center, em Cleveland, OH.  

Sister Maria Christina, era da Província Notre Dame de Coesfeld, Alemanha, e veio para a Província 

de Covington em 2009.  

 


