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As Estudantes SND do Angelicum, em Roma, participam de peregrinação. 

 

Neste ano, há uma representação SND internacional na Pontifícia Universidade São Tomás de 

Aquino (Angelicum) em Roma, frequentando cursos de Teologia e Espiritualidade. Os programas 

contribuem para a formação espiritual das Irmãs com o objetivo de preparar líderes espirituais e 

agentes de evangelização. A Irmã Maria Yohanisa Jemlis, da Indonésia e a Irmã Maria Ignis Sim, da 

Coréia do Sul estão fazendo o curso de Formação. A Irmã Mary Pascalia Nzelo, do Quênia está 

cursando Ciências Religiosas e a Irmã Mary Supriya Augustine, da Índia está estudando Bíblia e 

Mariologia. É uma alegria e um privilégio estudar em Roma, centro da Igreja Católica e fazer parte 

da comunidade da Casa Mãe. As aulas no Angelicum nos fazem ponderar, refletir e analisar as 

realidades do mundo atual e encontrar soluções com base nos valores da Sagrada Escritura. É uma 

bênção dispormos deste tempo para o nosso crescimento pessoal e valorizamos a experiência de 

estudar na Cidade Eterna com estudantes de 98 países.  

Cada ano, as Pontifícias Universidades de Roma reúnem-se para uma peregrinação a um local 

religioso. Neste ano, a peregrinação foi para o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, de Pompeia. 

Dia 11 de novembro, provindos das diferentes Universidades e fazendo uso de diversos meios de 

transporte, os estudantes chegaram a Pompéia. Foi um dia de oração e de recolhimento. Tivemos 

Santa Missa no Santuário. Os organizadores haviam preparado o almoço, embalado em uma 

caixinha, para cada um dos estudantes. À tarde, tivemos um tempo livre para conhecer e 

cumprimentar os alunos das outras universidades. Infelizmente, o sítio arqueológico de Pompeia 

estava fechado, mas algumas subiram com o elevador até o topo da torre do sino e admiraram a 

maravilhosa vista sobre Pompeia. Finalizamos o dia, no interior do Santuário, fazendo uma hora de 

adoração, seguida da oração do terço. 


