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Partilha do Conhecimento Congregacional, Roma, Itália 

No dia 27 de junho de 2016, a comunidade da Casa Mãe disse adeus à Irmã Mary Elizabeth 

Wood, que é a arquivista da província de Chardon, Ohio, EUA. Ela ficou mais uma vez conosco para 

trabalhar nos arquivos do Generalato e da Casa Mãe, em conjunto com a Irmã Mary Supriya e a 

Irmã Maria Elke. As seis semanas que permaneceu aqui passaram muito rapidamente e nós 

gostamos muito de trabalhar junto - não só por causa da experiência da Irmã Mary Elizabeth e as 

tarefas que foram realizadas com a ajuda dela, mas também pelas alegrias que compartilhamos. 

 

No "aniversário Casa Mãe", no dia 15 de Junho, ficamos felizes de podermos expor uma das 

antigas máquinas manuais, de escrever (que ainda funciona!), com alguns dos dispositivos que 

usávamos para imprimir o ND,  em alto relevo, na parte superior da nossa correspondência. 

Também foi compartilhada uma lista com o nome das irmãs que compunham a comunidade da 

Casa Mãe e do Generalato, na mudança da Via Como para a Via della Camilluccia, bem como 

trechos dos anais desses movimentados meses. Todos esses itens foram expostos em nosso 

refeitório, gerando  grande interesse, especialmente de nossos membros mais jovens, da 

comunidade.  

Também ficamos felizes de poder identificar muitos outros tesouros que encontraram o seu 

caminho nos arquivos e o local correto para ficar, depois que cada item tiver entrado nos arquivos 

do banco de dados. Sabiam que o banco de dados da Casa Mãe conta atualmente com 4578 

entradas? Muitas vezes, queremos que todos os itens que podem ser encontrados lá sejam capazes 

de nos contar a sua história. 

Às vezes precisamos ser 

detetives para encontrar as 

informações corretas! Este é um 

item para o qual precisamos de 

alguma ajuda. Quem pode nos 

dizer mais sobre as irmãs que 

estão nesta fotografia e o local 

onde foi tirada? Sabemos que a 

Madre Maria Bonaventura 

Feldmann e a Madre Maria 

Antonie Sommer estão nela e 

que a foto foi tirada na 
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Alemanha. O texto sob a cena da crucificação lê "Rette deine Seele" [salva tua alma] que 

conseguimos decifrar com a ajuda de uma boa lupa. 

A Irmã Mary Elizabeth voltou para a sua província natal, em Chardon, onde foi aguardada 

pelas irmãs que trabalham com ela nos arquivos da província de Chardon e pela sua comunidade. 

Obrigada, querida irmã Mary Elizabeth, por aceitar, mais uma vez, com tanta alegria e generosidade 

o convite da Casa Mãe, e obrigada às queridas Irmãs de Chardon, por partilhar a Irmã Mary 

Elizabeth conosco. 


