
Uma semente transformada em pão da vida, Incheon, South Korea 

 

Celebração de Ação de Graças, 50 anos de presença 

Notre Dame na Coreia, Província Regina Pacis, 

Incheon.  

7 de julho de 2017 foi o 50º aniversário da presença 

das Irmãs de Notre Dame na Coreia. Também 

celebramos o Jubileu de Ouro de 4 Irmãs que tiveram 

a sua formação religiosa na Alemanha ou em Roma. 

Neste dia, estiveram presentes: o Bispo John, 

sacerdotes da Diocese de Incheon, religiosos(as), 

Irmãs Mary Ann e Marie So-Wha do Generalato, 

Irmãs de Coesfeld, Alemanha e Covington, EUA e 

associados(as). Foi um dia de ação de graças e 

comemoração em que, todos os que nos ajudaram e 

compartilharam o seu carinho para conosco, desde os 

inícios até hoje, foram convidados para o evento.  

Sob o tema “Uma semente transformada em pão da 

vida”, a celebração do dia começou com a oração da 

manhã e exposição do Santíssimo Sacramento. 

Ainda pela manhã, organizadas em oito grupos, as 

Irmãs dedicaram algum tempo para a partilha da sua 

jornada religiosa desde a formação inicial. À tarde, a 

Missa de Ação de Graças iniciou com a encenação 

representando o processo do grão de trigo, desde a 

sua semeadora até a sua colheita. Seguiu-se o 

cerimonial com o discurso de agradecimento da Irmã 

Marie Aquina, Superiora Provincial, foram 

transmitidas as felicitações da Irmã M. Kristin e 

apresentado um filme sobre os 50 anos das SNDs na 

Coreia. Na ocasião, também, foram oferecidos 

presentes para a Ir. Maria Bertilde, para as jubilantes 

de ouro e para as Províncias alemã e americana, que 

nos auxiliaram no início da obra na Coreia. Seguiu-

se o jantar e um festival para todos os participantes, 

encerrando-se, assim, o programa quando já era 

tarde da noite.  

A Província Regina Pacis, Incheon remonta há 50 

anos quando as Irmãs missionárias: Ir. M. Alexandra, 

Ir. M. Bonosa e Ir. Maria Bertilde pisaram em 

território coreano, provindas da Província de 

Mülhausen, Alemanha e instalando a primeira 

comunidade em Seul, Coreia. Atualmente, 206 Irmãs 

exercem seu apostolado em creches, escolas, igrejas, 

centros de saúde e muitos outros lugares na Coreia 

além de marcar presença, também, na China, Vietnã, 

Itália e Filipinas, sempre levando o amor do Deus 

bom e providente.  


