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Instalação do Governo Provincial – Irmãs de Notre Dame - EUA 
 

Dia 5 de julho de 2020, as Irmãs de Notre Dame dos Estados Unidos, reuniram as quatro províncias formando 
uma única e nova província, em âmbito nacional, denominada Província da Imaculada Conceição. 
 
Mais de 500 irmãs em todo o país congregaram recursos e pessoal para fortalecer três amplas iniciativas de 
apostolado: as instituições de educação e saúde fundadas pelas irmãs em cada área geográfica; apostolados 
que atendem as novas necessidades das pessoas marginalizadas e apostolados com jovens e vocações.  
 

 
 

O Governo Provincial das SNDs - EUA é composto pelas seguintes irmãs: Irmã Margaret Mary Gorman, 
Provincial, de Chardon, OH; Irmã Mary Shauna Bankemper, Assistente Provincial, de Covington, Kentucky; 
Irmã Regina Marie Fisher, Membro do Conselho, de Toledo, Ohio; Irmã Patricia Mary Garrahan, Conselheira 
e Tesoureira, de Chardon, Ohio; e Irmã Mary Rebekah Kennedy, Membro do Conselho, de Thousand Oaks, 
Califórnia. 
 
Devido às restrições da Covid-19, a Missa de instalação foi transmitida ao vivo da capela do Centro Provincial 
de Chardon, seguida pela cerimônia de instalação, escrita pelo Governo Geral. Embora membros do Governo 
Geral não pudessem estar presentes pessoalmente, a Irmã Mary Kristin pré-gravou uma mensagem de vídeo 
para o início da cerimônia. Os vídeos pré-gravados dos três membros do Conselho Provincial que não 
puderam estar presentes, também foram transmitidos durante a cerimônia. 
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Em seu discurso às irmãs, a Irmã 
Margaret disse: “A imagem de Maria que 
cada irmã recebeu mostra Maria na 
soleira. A Anunciação é o Evangelho para 
a Festa da Imaculada Conceição, festa da 
padroeira dos Estados Unidos e da nossa 
nova Província. As cores vibrantes dão 
vida à cena e, ao contrário da maioria 
das representações da Anunciação, 
Maria e o Anjo não estão sozinhos. Estão 
cercados por pessoas engajadas nas 

atividades normais do dia a dia. É uma imagem de solidariedade e 
conexão. As pessoas fazem parte da história de Maria e o Anjo da 
anunciação faz parte da história deles”. 
 
“No Evangelho, Maria ultrapassou a soleira ao dizer sim, permitindo 
que Deus agisse de maneira nova no mundo. Vamos cruzar a soleira 
juntas, confiando em Deus que faz novas todas as coisas”. 
 
 

 
 

 

 
 


