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Comunidade Interprovincial, Campos Novos, Brasil 

 

O Município de Campos Novos é sempre lembrado com muito carinho por nós Irmãs de Nossa 
Senhora, porque lá aconteceu, no ano de 1950 o milagre que possibilitou a conclusão do processo de 
canonização de nossa Mãe espiritual, Santa Júlia Billiart. 

Nesta cidade, a Província Nossa Senhora Aparecida mantém uma comunidade com a missão 
específica de trabalhar na coordenação da catequese paroquial. Apostolado este, que remonta as origens 
da congregação e ao qual nos empenhamos em dar continuidade, apesar do reduzido número de Irmãs. 

Frente a este desafio, Irmã Vania Maria e seu conselho provincial, solicitou ajuda à Província da Santa 
Cruz. Irmã Maria Dirce e seu conselho, prontamente, acolheram o pedido e enviaram uma Irmã para agregar 
a comunidade e missão da Paróquia São João Batista, nesta cidade. 

Assim, no dia 21 de fevereiro, a Irmã Maria Danieli, da Província da Santa Cruz, chegou a Campos 
Novos, Residência Santa Júlia, para começar a experiência da primeira comunidade interprovincial, no Brasil, 
juntando-se às Irmãs Helena Maria Dalmaso e Maria Silvia Stigger, da Província de Canoas. Os trabalhos de 
planejamento da comunidade proporcionaram conhecimentos, partilhas, muita escuta e organização das 
atividades. 

A missão comum, o carisma e o apostolado une as Irmãs, especialmente no trabalho na catequese, 
que as envolve de segunda a sexta-feira. No início de maio foram retomados os encontros de catequese 
presencial, com os protocolos da Covid-19. De 29 de abril a 2 de maio, as Irmãs Maria Danieli e Maria Silvia 
participaram da 14ª Escola Catequética Regional – 1ª etapa, que se realizou em Capinzal. O tema foi “O 
Querigma Cristão”.    

A comunidade interprovincial é grata pela iniciativa, pela continuidade do trabalho apostólico nesta 
comunidade e pela oportunidade de evangelização junto ao povo querido de Campos Novos. 

 


