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Das aulas de inglês e além, Roma, Itália 
 

Após 10 meses, o 3º curso de inglês 

chegou ao fim.  Dia 23 de novembro, após 

o jantar, a Irmã Mary Kristin presenteou a 

cada uma das oito estudantes com um 

certificado de conclusão.  Em resposta, 

cada irmã compartilhou palavras de 

gratidão pessoal e, como grupo, cantaram 

uma canção de reconhecimento.  

 

O grupo deste ano teve vários privilégios. Em abril, participaram de um curso de Cristologia e 

Teologia intitulado Do Gênesis até Jesus.  O curso foi ministrado pela Irmã Mary Kathleen Burns, da 

Califórnia.  De 19 de setembro a 11 de novembro, enquanto a professora Irmã Maria Josefa 

participava do Capítulo Geral, como tradutora, as estudantes tiveram aulas com a Irmã Mary Rita 

Geoppinger, da Província de Covington, uma professora experiente e, por muitos anos, missionária 

na Uganda.    

 

Uma das alunas, a Irmã Sintea Maria, do Brasil, que já tinha bastante familiaridade com o inglês, 

teve a oportunidade de passar vários meses em Marienhain/Vechta para tornar-se mais 

conhecedora da língua alemã, o idioma dos seus antepassados. 

 

Durante a última semana na Casa Mãe, as estudantes participaram de um seminário sob o título de 

Liderança Transformacional, apresentado pela Doutora Jeanne Tapke, associada das Irmãs de Notre 

Dame, da Província de Covington.  

 

Dia 10 de dezembro começaram os “até logos” e viagens. As irmãs Maria Adelia e Síntea Maria 

partiram para o Brasil e as irmãs Maria Hae-Young, Maria Noella, Caritas Maria e Yun Hee partiram 

para a Coréia do Sul. Dia 11 de dezembro, as irmãs Maria Klaudia, Maria Fransiska e Maria Detta, da 

Indonésia, viajaram para a sua Província. 

 

Agradecemos às estudantes, representantes do Brasil, da Indonésia e da Coreia do Sul, pela 

presença alegre e serviço generoso prestado para a comunidade da Casa Mãe. Desejamos-lhes a 

benção de Deus em seus novos apostolados.  

 


