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Conferência Internacional de Formação SND realizada em Roma, Itália 

 
Vinte e seis Formadoras das Irmãs de Notre Dame reuniram-se na Casa Mãe e Generalato em 
Roma, Itália, de 28 de abril a 25 de maio de 2019, para um mês de input e partilha. 

 

 
Mestras de Postulantes, de Noviças e de Junioristas, provindas de 13 países, foram convocadas 
pelo Governo Geral. Durante um mês de reuniões, as Irmãs participaram de palestras realizadas 
pelos membros da administração geral, bem como de outros palestrantes e tiveram a 
oportunidade de compartilhar suas próprias experiências e conhecimentos umas com as outras.  

No discurso de abertura, a Irmã Mary Kristin Battles, Superiora Geral, lembrou as formadoras de 
que o seu “papel na Congregação é um dos mais importantes". Ela disse: "Vocês têm nas mãos o 
futuro da Congregação... É um privilégio e uma grande responsabilidade ser formadora e a 
Congregação depositou grande confiança em vocês”. Falando sobre as formandas, afirmou: 
“Queremos que nossas jovens tenham a melhor experiência possível e queremos conduzi-las ao 
caminho da santidade, para serem boas testemunhas do evangelho, para viverem o carisma e 
promoverem a missão da Congregação”. 

A seguir, alguns títulos de assuntos abordados durante a conferência para auxiliar as formadoras 
em sua importante tarefa: Finalidade da formação; Espiritualidade Inaciana; História e Carisma 
SND; Cultura ND, Viver a nossa Missão; Interculturalidade; Acompanhamento; Estilos de oração; 
Como trabalhar numa Equipe de Formação; Filosofia dos Recursos SND; Importantes partes do 
Direito Canônico; JPIC; Uso da Tecnologia; Criar um Plano de Ensino. Além disso, o testemunho de 
missionárias, a peregrinação para Assis, a participação na audiência geral com o Papa Francisco e a 
visita às salas de Santo Inácio, incluindo a celebração da missa com o grupo, enriqueceram o 
programa. 

A possibilidade de compartilhar suas experiências com irmãs do mesmo apostolado foi de suma 
importância. Novos contatos e parcerias para orientação foram estabelecidas entre irmãs com 
mais experiência e aquelas que há pouco assumiram o apostolado da formação. As formadoras 
estão voltando às suas províncias estimuladas e com mais entusiasmo. 


