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A Aventura de Dar 

 

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 2018, na Casa de Retiros Santa Maria em Tawangmangu, Java 
Central, Indonésia, a Equipe de Promoção Vocacional da Província realizou um retiro vocacional. O 
tema do retiro foi “A aventura de dar”. O retiro foi dividido em várias sessões e atividades, num 
estilo mais contemporâneo onde, no decorrer das atividades, foi possível apresentar as Irmãs de 
Notre Dame.  

Participaram do evento 40 jovens, 2 aspirantes, 3 postulantes do primeiro ano, junioristas e outras 
irmãs jovens. As atividades foram diversas. No primeiro dia, as participantes foram divididas em 
grupos e realizaram-se dinâmicas para conhecimento mútuo. Em cada grupo havia irmãs e jovens 
e cada grupo era nomeado de acordo com uma pessoa da história SND.  Em seguida, a 
representante de cada grupo apresentava o(a) seu patrono(a), por exemplo, a Irmã Maria Aloysia, 
juntamente com o seu slogan, algum dos seus dizeres ou algo para animar o grupo.  

Na noite do primeiro dia, nossa irmã idosa, a Irmã Maria Yasinta e um casal, partilharam as alegrias 
e os desafios de cada forma de vida. Na sequência, tivemos churrasco e encerramos o dia com um 
momento de oração.  

No segundo dia, por meio de atividades ao ar livre, foi oferecido um momento de formação para 
melhorar o comportamento individual e grupal, proporcionando aprendizagem por meio da 
experiência. Através destas atividades, as participantes se conheceram melhor e fortaleceram os 
vínculos como grupo. Finalmente, aconteceu a preparação para o último evento. No formulário de 
avaliação, 19 jovens escreveram que gostariam de ingressar na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame.  

Concluiu-se o programa com a Santa Missa. Após, as irmãs almoçaram com as participantes e era 
hora de despedir-se. Por favor, rezem pelas jovens que eventualmente ingressarão em nossa 
Congregação. 


