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Comemoração do Dia das Fundadoras - Notre Dame Academy, Los Angeles 

Comemoração do 170º aniversário da Congregação das Irmãs de Notre Dame de Coesfeld 

 

Neste ano, muitas alunas, professores, pais e ex-alunas foram virtualmente acolhidos para o 

momento especial de oração para celebrar as Irmãs de Notre Dame, suas fundadoras, sua história, seu 

carisma e a nossa escola Notre Dame Academy. “Consideramos nossa a incrível herança que recebemos 

de Santa Júlia, Irmã Maria Aloysia e Padre Bernard Overberg. Deus realmente tem nos abençoado!” 

“Além disso, aproveitamos a oportunidade para homenagear a Irmã Mary Joann Schlarbaum, 

que é Irmã de Notre Dame há 68 anos e faz parte da Notre Dame Academy há 40 anos. Irmã Mary Joann 

se aposentou neste verão e essa é nossa chance de festejá-la e agradecer o presente que ela tem sido 

para nós ao longo de todos esses anos”. 

Irmã Mary Joann falou sobre o significado do terço em sua vida. “Para mim, o terço é muito 

parecido com um caleidoscópio que é um espelho da vida com sua luz, sombras e inúmeras cores. À 

medida que a vida de Jesus e de Maria são reveladas na recitação do terço, viajo no tempo enquanto 

as imagens bíblicas são retratadas na imaginação”. O terço foi rezado com quase 300 participantes 

através do Zoom, seguido pela Ladainha da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em seguida, a Irmã Mary 

Joann agradeceu a todos por seus bons votos e citou as palavras que Robert Lax sobre a oração: “A 

oração é uma forma de fazer o bem instantaneamente para todas as coisas, em todos os lugares. É uma 

forma de partilhar nosso amor todo de uma vez... A oração torna tudo o que se faz mais real, duradouro, 

significativo e frutífero. Por meio da oração, tudo floresce e flui”. 

O dia terminou com uma longa procissão de carros entrando pelo pátio da escola. Eram as 

alunas que vinham parabenizar a Irmã Mary Joann, pessoalmente. Na passagem pelo pátio, cada 

estudante recebeu uma camiseta do Dia Notre Dame, uma lembrança do Dia das Fundadoras e um 

sorvete (cornetto), o sorvete favorito da Irmã Mary Joann.  


