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Levanta-te e vai! 
   

 Sou uma das alunas do Programa de Inglês SND 2019. Representando o grupo, gostaria de 
compartilhar minhas reflexões sobre o nosso tempo em Roma com base na história do samaritano que, 
como estrangeiro, voltou para agradecer a Deus.  

 
“E era um samaritano”. Lc 17, 16 

Ainda lembro do dia em que cheguei a 
Roma, era 31 de janeiro. As irmãs nos acolheram 
calorosamente e cantamos o 'Te Deum' em coreano. 
Essa foi a minha primeira impressão de Roma: uma 
calorosa saudação e um ambiente comunitário 
intercultural. Encontrei as irmãs do grupo de 
estudos que vinham de diferentes países. No início, 
nosso conhecimento mútuo era limitado às nossas 
diferentes nacionalidades. Com o passar do tempo, 
percebemos que podíamos nos comunicar através 
da linguagem do coração. Aos poucos, pudemos 
conhecer a personalidade de cada uma, além da 
sua língua e da sua cultura.   

 
 “Não se achou senão este estrangeiro que 
voltasse para agradecer a Deus”?! Lc 17,18 

 Durante estes 10 meses, Deus nos concedeu um 
tempo muito especial. Tivemos aula com cinco 
professoras; experienciamos duas grandes 
conferências - o Encontro das Irmãs Jovens e a 
Conferência das Formadoras; conhecemos dois 
grupos de irmãs peregrinas - um dos EUA e o outro, 
da Índia. Assim, não conhecemos apenas as irmãs 
da Casa Mãe, mas também mais de 70 irmãs de 
todo o mundo. Essas circunstâncias privilegiadas 
nos tornaram mais flexíveis. Juntas enfrentamos 

dificuldades: enxugamos as lágrimas umas das outras, nos incentivamos e também rimos muito. 
Sentimo-nos orgulhosas de nós mesmas. Espero que também vocês vejam e sintam as sementes de Deus 
crescendo em nós. Se fôssemos os leprosos do evangelho, retornaríamos juntas para agradecer a Deus, 
não apenas uma de nós. Deus nos ensinou a sermos uma como SND, mesmo tendo diferentes 
personalidades e origens. Através das peregrinações a lugares históricos, encontramos nossas raízes na 
Igreja Católica. Neste sentido, destacamos também, o Sínodo da Amazônia. Essas experiências de vida 
foram o presente mais valioso recebido de Deus. Como discípulas iluminadas, como podemos ficar em 
silêncio na nossa zona de conforto?   
  

“Levanta-te e vai, tua fé te salvou”. Lc 17,19    
 Somos muito gratas à Irmã Mary Kristin e a todas as Conselheiras Gerais e às irmãs da Casa Mãe 
por essa oportunidade, por nos terem apoiado e incentivado. Como o samaritano, que caiu aos pés de 
Jesus, também nós vimos agradecer a Deus. Agora, ao iniciarmos a nossa nova jornada, ressoam em 
nossos corações estas palavras de Jesus: “Levanta-te e vai, tua fé te salvou” e “Estarei sempre convosco”.  

Irmã Marie Sowha Theresa, SND 


