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 “Recordar, Celebrar e Crer” - temas que perpassaram 
o Encontro Nacional dos Associados, Chardon, EUA 

 

De 20 a 22 de outubro de 2017, 
aproximadamente, 200 Associados e Irmãs de 
Notre Dame, reuniram-se no Centro Provincial 
Notre Dame em Chardon. Os participantes, 
provenientes de Ohio, Flórida, Kentucky e 
Califórnia, a maioria desconhecidos entre si, se 
conectaram rapidamente pela base comum da 
sua relação com as Irmãs, como Associados.   

O tema “Recordar, Celebrar e Crer”, 
decorrente da música com o mesmo título, foi 
desenvolvido pelas palestrantes e perpassou 
todos os momentos de oração, as partilhas e 
as atividades nos 3 dias de encontro.   

A Irmã Mary Kristin Battles, SND, Superiora 
Geral da Congregação Internacional com cerca 
de 2000 membros e Sede em Roma, na Itália, 
fez o discurso de abertura. Ela incentivou o 
grupo a concretizar o amor de Deus no mundo 
através de quatro formas bem simples: 
cuidando da criação, tornando a família uma 
prioridade, envolvendo-se na comunidade de 
fé e relacionando-se com os vizinhos.   

A Irmã Mary Ann Culpert, SND, Assistente 
Geral e elo de ligação para os Associados das 
Irmãs de Notre Dame em todo o mundo, 
partilhou algumas experiências das suas 
recentes visitas aos 17 países, nos 5 
Continentes, onde o espírito da Congregação 
está florescendo, para divulgar o programa 
para Associados ND. Um programa formal para 
Associados, no entanto, é pertinente aos 
Estados Unidos, onde 600 Irmãs e 485 
Associados vivem e atuam, expressamente, para compartilhar “a bondade e o amor providente de 
Deus" com todos.   

Na missa de sábado à noite, em sua homilia, o Reverendo Roger Gries, OSB, bispo emérito da 
Diocese de Cleveland, reiterou a importância deste chamado. Sua afirmação: “Deus é bom” 
provocou a resposta estrondosa da assembleia: “O tempo todo”!   

A Irmã Mary John Paul Bobak, SND e a Irmã Regina Davala, SND, juntamente com as Associadas 
Claudette Matero e Pamela Waitinas, coordenaram o evento.  


