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Cerimônia de ingresso no Postulantado 
Coreia do Sul, Província Regina Pacis  

 

 
 
Em 26 de fevereiro, três jovens ingressaram no 
Postulantado na Província da Coreia. Duas são 
coreanas: Theresa Lee e Ennata Hwang e uma é 
chinesa: Maria Lee.  
 
Maria Lee descobriu a sua vocação quando 
dava aulas de chinês na escola primária de 
Bakmun, coordenada pelas nossas irmãs, 
depois de aprender o coreano, na Coreia.  
 
Lee Theresa cultivou o seu sonho de ingressar 
na vida religiosa, especialmente, durante o 
período do 3º ano do Ensino Fundamental até 
o 2º ano do Ensino Médio, período em que era 
coroinha. Conheceu as Irmãs de Notre Dame ao 
participar das aulas de reforço ministradas por 
elas, após o turno escolar. Após a graduação do 
Ensino Superior, trabalhou como professora da 
pré-escola e aprofundou sua fé participando de 
encontros vocacionais, de grupos de oração e 
pela leitura da Bíblia.  
 
Durante o Ensino Médio, Ennatha Hwang 
participava ativamente dos encontros 
Haettaragi, que são encontros vocacionais para 
adolescentes. Após a formatura do Ensino 
Médio, ela cresceu na fé através dos encontros 
vocacionais, dos grupos de oração e pela leitura 
da Bíblia.  

Um ponto em comum destas três jovens é o 
sonho de se tornarem religiosas após a 
Primeira Eucaristia. Suas famílias, 
profundamente católicas, ofereceram o 
ambiente propício para praticarem a sua fé 
proporcionando-lhes uma perspectiva estável, 
ativa e cheia de fé para este início da vida 
religiosa.  
 

 
 
A alegre personalidade das três jovens 
motivou-as a produzirem um pequeno vídeo 
onde narram as suas histórias. Este vídeo foi 
mostrado aos convidados da cerimônia de 
ingresso no Postulantado. O vídeo também 
expressa sua gratidão, a resolução de viver 
fielmente e um humilde pedido de oração por 
elas.  
 
A cerimônia do ingresso transcorreu num clima 
de muita alegria. Muitos jovens estavam 
presentes e, esta foi também para eles, uma 
oportunidade para refletirem sobre a sua 
vocação. Todos os participantes da cerimônia 
rezaram para que o amor do bom Deus possa 
estar sempre com estas três jovens recém-
ingressas, prestes a começar a sua jornada na 
vida religiosa. 


