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Noticiário N.  256 junho 2018 
 

DIREÇÃO GERAL 

COMUNICAÇÕES 

256/1  Em 9/6/2018 recebemos a visita agradável de D. Gervas Rozario, Bispo de Rajshahi, Bangladesh, 
que celebrou conosco a Eucaristia.  

256/2  De 27/6 al 2/7/2018 Ir. Lorella Pecorini esteve em Londres onde em 30/06 aconteceu a festa do 

50º aniversário do nosso jardim de infância.  

CHEGADAS E PARTIDAS 

256/3  Comunidades da DG 
Em 15/6/2018 Ir. Francina Soosai Britto viajou para a Índia para um período de férias em sua 
terra natal e para visitar o seu pai idoso e doente.   
Em 15/6/2018 Ir. Suchitra Purification viajou para o Bangladesh para visitar o pai idoso e doente.  

Em 21/6/2018 Ir. Paola Vizzotto partiu para a Índia. Visitará algumas comunidades da província 
Siliguri e depois ministrará em Medchal, Hyderabad um curso intensivo de italiano para as irmãs 
que participarão do Capítulo. 
Em 23/6/2018 Ir. Rekha Garwal voltou para Roma vinda da Tunísia.  

256/4  Itália 
Em 25/6/2018 Ir. Marcella Giacomello viajou para Londres a fim de participar da celebração do 

50º aniversário do nosso Jardim de Infância. Voltou no dia 2/7. 

256/5  Bangladesh 
Em 8/6/2018 Ir. Anita Teresa Gomes viajou para Roma para a preparação imediata à partida para 
a missão.  

256/6  Camarões 
Em 27/6/2018 Ir. Daniela Migotto viajou para a Itália para um período de férias na sua terra natal 

e para participar do XI Capítulo Geral.  

256/7  Guiné Bissau 
Em 1/6/2018 Ir. Victoria Doraboina viajou para Nairobi, Quênia para participar do segundo ano 
do curso para formadoras.   
Em 8/6/2018 Ir. Alessandra Bonfanti e Ir. Angela Casati viajaram para a Itália para um período de 
férias em terra natal. Ir. Alessandra participará do XI Capítulo Geral. 

256/8  Papua Nova Guiné 
Em 19/6/2018 Ir. Irene Kuam, viajou para Roma e depois para os Camarões, missão à qual foi 
destinada.  

256/9  Argélia 
Em 6/6/2018 Ir. Annamma Albert partiu para a Índia para assistir a mãe doente.   
Em 11/6/2018 Ir. Gabriella Tripani voltou para Roma no final dos trabalhos da comissão para a 

revisão das Constituições.  

INICIATIVAS COMUNS ENTRE OS VÁRIOS ORGANISMOS   

COMUNICAÇÕES 

ITÁLIA - CDG 

256/10  Em 9 e 10/6/2018 aconteceu na casa geral de Torre Gaia, Roma, o encontro dos leigos MdI da 
província Itália, por ocasião dos 20 anos de fundação de seus grupos. Estiveram presentes muitos 

leigos dos dois grupos do norte e do sul da Itália e alguns membros do grupo missionário da 
paróquia Maria, Causa de nossa Alegria, Roma. O encontro foi coordenado pela Ir. Antonia Dal 
Mas, responsável provincial da participação laical ao carisma. Estavam presentes as Irmãs 
Gianfranca Foiadelli, conselheira provincial, Eletta Nava e Giampaola Mazzuoccolo da comunidade 



 2 

de Pozzuoli. Ir. Sundari Nagothu, Ir. Antonia, Ir. Rosanna Marchetti e Ciro Nastro, Leigo MdI de 

Pozzuoli e diácono permanente, apresentaram vários temas e propostas de reflexão.  

ÍNDIA 

256/11  Em 26/6/2018 a aspirante Anjali James Raj interrompeu seu caminho formativo e voltou para sua 

família.  

256/12  Em 29/6/2018, as seguintes aspirantes iniciaram a etapa do postulandato na comunidade de  

Nirmala Jyoti Niwas, Siliguri: Mary Anna Kindo, Prativa Lakra e Jeevana Jyothi Ummi, da 
província Vijayawada; Sunita Bhabor, da província Hyderabad; Pheobe Shongvah, Lydia 
Lungharwon e Maria Phaomei da província Siliguri. Estiveram presentes na celebração Ir. Amala 
Rani Swamikkannu, Ir. Mary George Karickakunnel e Ir. Anita Alva, superioras das respectivas 
províncias. Participaram também as Irmãs da comunidade da casa provincial. 

COMUNIDADES da DG 

COMUNICAÇÕES 

256/13  Em 8/6/2018 Ir. Rosanna Marchetti participou do segundo encontro para a criação do SUAM 

(Secretariado Unitário da Animação Missionária) da região Lazio. Estavam presentes alguns 
representantes dos Institutos Missionários. Na reunião interveio também Ir. Antonia dal Mas 
(província Itália), come representante do SUAM Nacional. 

256/14  Em 30/6/2018, a comunidade de Londres festejou o 50° aniversário do Jardim de Infância. Para a 

ocasião estavam presentes a Ir. Lorella Pecorini, conselheira geral e coordenadora das CDG, e Ir. 
Marcella Giacomello (província Itália) que, em agosto de 1967, juntamente com a Ir. Giuliana 
Ganau, a primeira professora enviada à Inglaterra. Estiveram presentes as crianças com seus pais 

e avós, além de alguns ex-alunos, as Irmãs Combonianas, que nos ajudaram muito, juntamente 
com as Irmãs de Maria Bambina. Foi um momento de alegria e uma ocasião para agradecer o 
Senhor por quanto nos permitiu de atuar em todos anos e ainda hoje através das Irmãs que 
atualmente trabalham na escola, Ir. Julli Thomas, Ir. Teena D’Souza e Ir. Kavitha 
Maniamkulathu, com a superiora Ir. Samuela Radice.  

PROVÍNCIA ITÁLIA 

COMUNICAÇÕES 

256/15  Em 2/6/2018 Ir. Gianfranca Foiadelli e Ir. Rosella Locatelli participaram em Monza de um 

encontro interreligioso por ocasião do Ramadan, um iftar, quebra do jejum, e um momento de 
oração e reflexão sobre o valor do jejum nas religiões.  

256/16  Em 2 e 3/6/2018 na Villa Grugana aconteceu a tradicional jornada de conclusão dos percursos de 
formação PIME/MdI e que também teve como objetivo introduzir os jovens interessados aos 

novos percursos de formação e animação missionária do ano social 2018/19. 

256/17  Em 3/6/2018 em Monza foi realizada a festa de fim do ano social do jardim de infância. A S. 

Missa foi presidida pelo Pe.  Stefano, responsável diocesano pela pastoral das pessoas especiais e 
pelos escoteiros.   Participaram os pais e os avós que ficaram contentes com a festa bonita e com 
o empenho das crianças e das professoras.  

256/18  Em 4 e 5/6/2018 Ir. Maristella De Marchi participou em Ome (Brescia) da Conferência Nacional 

dos capelães das prisões da Lombardia e do Triveneto. O tema do encontro foi A capelania do 
cárcere hoje: desafios e perspectivas.   

256/19  Em 9/6/2018 foi iniciada a atividade de verão de Marina di Pietrasanta. No serviço de acolhida 

estão empenhadas algumas irmãs jovens e alguns amigos da nossa Associação, sempre muito 
disponíveis a colaborarem conosco.  

256/20  Em 11/6/2018 a comunidade de Pozzuoli, na conclusão do ano social, viveu um momento 

fraterno de Festa inter-congregacional com as Irmãs das seguintes congregações: Religiosas de 
Nazareth, Vocacionistas, Instituto Maria Imaculada e do Menino Jesus e as consagradas da Ordo 

Virginum. 

A celebração eucarística foi presidida pelo Bispo de Pozzuoli, Dom Gennaro Pascarella.  
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256/21  Em 12/6/2018 Ir. Maria Antonia Rossi como representante do CIMI (Conferência dos Institutos 

Missionários da Itália) e Ir. Antonia Dal Mas, como secretária nacional do SUAM, participaram 
em Roma do Conselho Nacional Missionário. Na pauta a aprovação do balanço dos gastos de 
2017/2018 e a programação dos próximos eventos missionários do ano social 2018/2019. 

256/22  Em 13 e 25/06/2018, Ir.  Antonia Dal Mas participou em Roma na sede de MISSIO da reunião da 
equipe de formação encarregada de elaborar o percurso de formação de Missio-Itália para o 
triênio 2018-2021. Uma atenção particular foi dada à preparação do Mês Missionário 

Extraordinário de 2019.  

256/23  Em 17/6/2018 Ir. Gianfranca Foiadelli e Ir. Angelina Marchesi participaram na paróquia de  S. 
Galdino em Milano de um evento missionário com o tema: Experiências Missionárias diversas. 
Estava presente no encontro o Pe. Sandro Sozzi, irmão da nossa Ir. Rosa. Os testemunhos foram 
dados por alguns leigos do grupo missionário do decanato Forlanini, das Irmãzinhas de Jesus, das 
Irmãs Pobrezinhas de Bérgamo, de uma doutora que por muitos anos oferece o seu serviço 

voluntário por algumas semanas por ano em Khulna, no Bangladesh, no hospital diocesano, 
dirigido pelas Irmãs de Maria Bambina, e um jovem leigo Goffredo, que presta serviço na  
comunidade de acolhida dos migrantes em  Monlué (Milão). 

256/24  Em 22 e 28/6/2018 Ir. Antonia Dal Mas, convidada pelo bispo auxiliar D.  Martinelli para integrar 
a equipe de preparação de um curso para religiosas e sacerdotes estrangeiros que atuam na 
diocese,  participou das reuniões de elaboração do percurso de formação para o ano acadêmico  

2018-2019. O curso é destinado aos operadores pastorais provenientes de outras Igrejas locais, 
com a finalidade de introduzi-los na pastoral da Igreja Ambrosiana. 

256/25  De 24 a 27/6/2018 aconteceu em Cremeno o curso para as Irmãs que retornam das missões 
animado pelas Irmãs  M. Antonia Rossi e Marilena Boracchi. Participaram Ir. Angela Casati e Ir. 
Alessandra Bonfanti da Guiné Bissau, Ir. Angelina Marchesi do Bangladesh, e Ir. Valeria Opreni 
do Brasil Norte. Foram aprofundados a figura de Pe. Manna e os conteúdos dos seus escritos 

Observações sobre o método moderno de evangelização.  

PROVÍNCIA VIJAYAWADA 

COMUNICAÇÕES 

256/26  Em 2/6/2018 as aspirantes Maria Rajana (Padma) e Prashanthi Ashur, já admitidas ao postulado 
em 9/3/2018, interromperam seu caminho formativo e não voltaram da visita em família.   

256/27  Em 4/6/2018 as Irmãs das comunidades de Nirmala Niketan, Vijayawada, Villa Balconi e Damian 

Convent, Vegavaram, participaram em Eluru da S. Missa em sufrágio do Irmão Francesco Sartori, 
PIME, que realizou com paixão por 51 anos seu serviço missionário na Índia.   

256/28  Em 10/6/2018 aconteceu na casa provincial a assembleia geral das irmãs engajadas na pastoral e 
na catequese.  Participaram 53 irmãs. P. Ravi Shekar, SJ, reitor do Colégio Loyola, Vijayawada, 
falou sobre o tema Chamadas a serem evangelizadoras repletas do Espírito, alegres e capazes de 
testemunho.  

256/29  Em 15/6/2018 um bom número de Irmãs de várias comunidades participaram da S. Missa de 
primeiro aniversário de morte da Ir. Cecily Madathumkudiyil, em Vegavaram. 

256/30  Em 15/6/2018 Ir. Sudha Soosai Michael foi para a Província de Siliguri onde prestará serviço por 
quatro anos. 

256/31  Em 16/6/2018 realizou-se na casa provincial em Vijayawada a assembleia geral das Irmãs 
engajadas na pastoral juvenil. P. Ashok Lingampalli, SDB, vice-diretor do BIRDY (Instituto D. 

Bosco de pesquisa e desenvolvimento juvenil) de Hyderabad, fez uma conferência. Estiveram 
presentes 15 Irmãs.  

256/32  Em 17/6/2018 realizou-se na casa provincial em Vijayawada a assembleia geral das Irmãs 
engajadas na pastoral da educação e nas casas de acolhida (boardings). As diretoras de nove das 
nossas escolas apresentaram às 50 irmãs presentes os progressos, desafios e perspectivas das 
respectivas escolas.  

256/33  Em 23/6/2018 Ir. Sagaya Mary Juvanes, destinada aos Camarões, recebeu o envio missionário na 
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igreja de S. Francisco Xavier em  Mudarangady. A S. Missa foi presidida por D.  Jerald Isaac 

Lobo, Bispo da diocese de Udupi, e concelebrada por 12 sacerdotes. Estiveram presentes 
parentes, amigos, leigos MdI e um bom número de paroquianos, além de 150 crianças das várias 
turmas de catequese.   Muitas das pessoas presentes expressaram a própria alegria de terem 
participado pela primeira vez de tal cerimônia, afirmando de ter sentido crescer o entusiasmo 
missionário e o desejo de rezar pelos missionários. Os nossos leigos MdI se empenharam com 
paixão na preparação e na celebração. Estiveram presentes também as Irmãs das comunidades de 

Goa, Nellayi, Pallakad e de outras comunidades do Andhra Pradesh. No dia anterior, Ir. Vandana 
Kanjirathumkal organizou a animação missionária. Foi feita uma exposição das atividades 
realizadas pela nossa Congregação no mundo inteiro. As crianças da escola visitaram a exposição 
Ir. Vandana e Ir. Carmela Pamei, missionária em Hong Kong, explicaram o significado do envio 
missionário e as razões da celebração. Foi apresentado para as crianças o rosário missionário.  

256/34  Em 30/6/2018 um bom número de Irmãs vindas das várias comunidades participaram do velório e 

do funeral do Pe. Jose Kaimalet, MoC (irmão da nossa defunta Ir. Seline). 

PROVÍNCIA HYDERABAD 

COMUNICAÇÕES 

256/35  De 7 a 30/6/2018 Ir. Priya Pereira e Ir. Celina Arockiasamy participaram de um curso sobre a  

Missão além fronteiras, em Pune.  

256/36  Em 18/6/2018 o jardim de infância da comunidade Nirmala House, Secunderabad, iniciou o novo 

ano acadêmico dando as boas-vindas às crianças e aos pais. Através desta atividade, as irmãs têm 

a possibilidade de estabelecer um bom relacionamento com os habitantes do bairro.  

256/37  De 21 a 30/6/2018 as irmãs da comunidade de Secunderabad participaram ativamente da novena 

em honra à Maria Mãe do Perpétuo Socorro, na paróquia de Seetaphalmandi, em preparação à 

festa da padroeira. As irmãs responsáveis das diversas áreas animaram os paroquianos, 

convidando-os a participar organizando com criatividade da liturgia.  

256/38  Em 24/6/2018 na casa provincial de Secunderabad realizou-se um seminário e a Assembleia geral 

de todas as irmãs engajadas na pastoral da saúde. A assessora foi a Ir. dr. Lalitha, JMJ, do 

Hospital S. Theresa, Sanathnagar. De tarde,  Ir. Mary George Karickakunnel, guiou a Assembleia. 

256/39  Em 24/6/2018 a Fundação S. Elizabeth da Liga Suíça das Mulheres Católicas  (SLCW), nomeou a  

Ir. Tessy Paul consultora para os Estados do Andhra Pradesh, Telangana, Orissa e o Sri Lanka, 

por um ano. A pedido da SLCW, ocasionalmente visitará projetos relacionados. 

256/40  Em 25/6/2018 Ir. Tessy Paul e Ir. Namitha Louis participaram do encontro da Comissão Juvenil 

da Conferência Episcopal dos Bispos do Estado de Telangana, no centro Jyothirmai, 

Secunderabad. Dom Jaya Rao Polimera, Bispo de Eluru e presidente da Comissão, presidiu o 

encontro do qual participaram os diretores diocesanos e alguns jovens responsáveis em nível 

diocesano, provenientes de 13 dioceses.   

PROVÍNCIA SILIGURI 

DECISÕES 

256/41  Em 17/6/2018 Josita Barla e Clara Majhi foram admitidas ao aspirantado.  

256/42  Ir. Cecilia Rodrigues foi nomeada  superiora da comunidade Nirmala Sadan, Kalchini, por 3 anos 

a partir de 1/8/2018. 

256/43  Ir. Delcy D’Souza foi nomeada superiora da comunidade Nirmala Asram, Murumkela, por 3 anos 

a partir de 1/8/2018. 

256/44  Ir. Deva Karuna Dasari foi encarregada de seguir a comunidade Nirmala House, Moirang, de 

1/7/2018 a 31/12/2018. 

COMUNICAÇÕES 

256/45  Ir. Cecilia Rodrigues e Ir. Asha Minj participaram de um seminário sobre a Pastoral Familiar no 
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centro pastoral de Jalpaiguri. O assessor foi o Pe. Probhath Roy, de Calcutta. 

256/46  De 14 a 18/6/2018  Halikandi sofreu uma inundação. A vida normal acabou ficando paralisada. 

As irmãs e as meninas da casa de acolhida ficam bloqueadas e com falta de comunicação. Foram 

socorridas pelos padres.   

PROVÍNCIA BANGLADESH 

DECISÕES 

256/47  Em 20/6/2018 as noviças Cecilia Hembrom, Happy Rozario e Merina Hasda foram admitidas à 

primeira profissão.  

COMUNICAÇÕES 

256/48  De 28/5 a 3/6/2018 realizou-se na diocese de Rajshahi o curso para os rapazes e moças que 

concluíram a escola secundária. Participaram cerca de 150 jovens. Ir. Gertrude Rebeiro e Ir. 

Shopna Toppo foram convidadas a darem seu testemunho vocacional e missionário.  

256/49  Em 3/6/2018 Ir. Anita Teresa Gomes recebeu o envio missionário para a Argélia na sua paróquia 

na missão de Mothurapur, Pabna. O celebrante principal foi o padre Franco Cagnasso, PIME. 

Participaram da celebração a Ir. Bondona Cruze, superiora provincial, muitas das nossas irmãs, 

juntamente com os sacerdotes, religiosas e paroquianos. No dia anterior Ir. Anita Teresa, Ir. 

Annamaria Panza e Ir. Marisa Pereira animaram os encontros de animação missionária na 

paróquia.  

256/50  Em 13 e 14/6/2018 Pe. Shipon Rebeiro, vice-reitor do seminário maior de Banani, assessorou um 

seminário sobre os Livros Sapienciais na casa provincial em Mirpur. Participaram 23 Irmãs e as 

três noviças. No dia 14, de tarde, as participantes estiveram no Colégio Green Heart College, 

administrado pelos monges budistas. O venerável Prajnanada Mahathera e seu discípulo Sonoyan 

Chakma falaram às nossas irmãs sobre o credo e o estilo de vida budista.  

256/51  Em 29/6/2018 em todas as nossas comunidades recordamos o primeiro aniversário do falecimento 

de Ir. Golapi Toppo. As irmãs da comunidade de Gopalpur foram rezar no seu túmulo em 

Bonpara. A comunidade da casa provincial animou a celebração eucarística presidida pelo Pe. 

Franco Cagnasso, PIME, na paróquia de Mirpur, onde Ir. Golapi viveu e trabalhou durante a 

última parte da sua vida.  

PROVÍNCIA BRASIL SUL 

COMUNICAÇÕES 

256/52  Em 1 e 2/6/2018  Ir. Sunitha Pamula  juntamente com 5 membros das Comunidades da Paróquia 

Imaculada,  iniciou o curso de “Fé e Cidadania” na faculdade Católica de Feira de Santana. Este 

curso é ministrado mensalmente (um final de semana) e visa capacitar os agentes de Pastoral para 

uma atuação consciente na Igreja e na realidade de Feira de Santana e do Brasil. 

256/53  Em 2/6/2018 Ir. Elizabete Ana Rodrigues ministrou, na parte da manhã, para os líderes da 

Comunidade Paroquial de Ipuaçu, e na parte da tarde, para os líderes da Comunidade Paroquial de 

Candeal, uma sessão de formação sobre a Espiritualidade Missionária intitulada Vida e 

convicção – Fidelidade ao projeto de Jesus.  

256/54  Em 3/6/2018 Ir. Izabel Patuzzo, coordenadora dos Leigos MdI, reuniu o grupo com o objetivo de 

avaliar a caminhada. Estavam presentes 15 pessoas e Ir. Regina da Costa Pedro e Ir. Sonia Sala, 

em visita canônica na comunidade Betânia, Vila Missionária, SP.  

256/55  Em 7/6/2018 Ir. Imelda Zandonadi, Ir. Izabel Patuzzo e os Leigos MdI Juvenal e Tereza Ribeiro 

participaram de um encontro entre Institutos missionários em preparação à Expô Missionária de 

outubro na Catedral da Sé, SP.  

256/56  Em 7/6/2018 Ir. Elizabete esteve na comunidade paroquial da localidade de Antônio Cardoso, 

onde se encontrou com a liderança para aprofundar um tema da Espiritualidade Missionária e 

preparar o segundo retiro missionário daquela paróquia. Durante o mês realizou encontros com 

este mesmo objetivo em diversas paróquias.  

256/57  Em 15/6/2018 Ir. Izabel teve uma partilha missionária sobre sua experiência no Amazonas com 
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seminaristas dos Missionários da Consolata. Estavam presentes 18 seminaristas.  

256/58  Em 16/6/2018 Ir. Imelda iniciou um trabalho com um grupo de adolescentes da Paróquia São 

Francisco Xavier em preparação da vigília missionária ‘Natal nos continentes’ que acontecerá o 

dia 15/12 na comunidade. Os Leigos MdI também estão ajudando na organização desta atividade 

missionária.  

256/59  Em 23 e 24/6/2018 Ir. Silvia Serra, Ir. Ana Maria Fornasiero e Ir. Sheeba Thomas participaram do 

curso do CEBI da Grande São Paulo sobre o livro da Sabedoria. O assessor foi Rafael Rodrigues 

da Silva, diretor do CEBI nacional.  

PROVÍNCIA BRASIL NORTE 

DECISÕES 

256/60  Em 29/6/2018 a noviça Adelane de Sousa Nascimento foi admitida à primeira profissão religiosa.   

COMUNICAÇÕES 

256/61  No dia 5/6/2018, durante uma celebração eucarística na casa provincial, presidida pelo pároco 

Padre Daniel Curnis (PIME), a juniorista Ir. Maria Aluana de Souza Soares, renovou os votos. 

Estavam presentes na celebração a mãe e os irmãos da Irmã Maria Aluana, as Irmãs da 

comunidade do Monte das Oliveiras e duas senhoras do conselho missionário paroquial. 

256/62  No dia 10/6/2018 a juniorista Maria Aluana participou do encontro formativo das Novas 

Gerações programado pelo núcleo da Conferência dos Religiosos do Brasil de Manaus. 

256/63  No dia 10/6/2018 as Irmãs Lourença, Paula e Clarice participaram da celebração eucarística em 

ação de graças pelos 70 anos de presença do PIME na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, 

Manaus. A celebração foi presidida por Dom Sergio Castriani, Arcebispo de Manaus, e 

concelebrada por vários padres do PIME.  

256/64  De 11 a 16/6/2018 a Ir. Veronica Ultchak participou em Aparecida do Norte do III Seminário 

Internacional de Formação Inicial em chave intercultural, do Cone Sul da CLAR.  

256/65  No dia 30/06/2018, houve o encerramento das atividades do primeiro semestre na Escolinha 

Maria Imaculada com a tradicional festa junina, na qual as crianças apresentaram diversas danças 

folclóricas. Houve boa participação dos pais e todas as irmãs da Casa Provincial marcaram 

presença no evento.  

PROVÍNCIA CAMARÕES 

COMUNICAÇÕES 

256/66  Em 5/6/2018 Ir. Francesca Fazzini e Ir. Sandra Croci participaram da festa organizada pela 

embaixada da Itália por ocasião da Festa da República.  

256/67  Em 10/6/2018 Ir. Nathaline Pereira organizou um encontro sobre a Sexualidade e o Amor,  para 

50 moças do setor de  Sangeraz Paul, da paróquia de Djalingo. 

256/68  Em 16 e 17/6/2018 foi celebrada a Jornada da Criança Africana com o tema nenhuma criança 

pode ser excluída da contribuição ao desenvolvimento dos países africanos. Em Djalingo, Ir. 

Vimala Rethinam organizou um programa em colaboração com os animadores das crianças.  

Participaram cerca de 500 crianças provenientes dos vários setores da paróquia. Em  Bibemi, Ir. 

Chandana Rozario organizou as atividades em colaboração com o pároco.  Em Yaoundé, Ir. 

Francesca e Ir. Lina Baroi participaram do programa organizado pelos Padres Espiritanos em  

Casba. 

256/69  Em 24/6/2018 as Irmãs da comunidade da casa provincial e da casa de formação participaram da 

cerimônia da promessa inicial dos seminaristas do PIME, em Yaoundé. A celebração foi presidida 

pelo Pe. Fabio Bianchi. Foi a primeira vez que esta cerimônia foi realizada nos Camarões. Para a 

ocasião, nos dias 20 e 21, Ir. Senia Musdna Malu, a postulante Veronique Maînibe e os 

seminaristas do PIME organizaram um programa de animação missionária nas duas paróquias 

administradas pelo PIME. 

256/70  Em 25/6/2018 Ir. Regi Stephen, Ir. Lina e Ir. Beatrice Tchi-Ignabe participaram em Yaoundé, do 
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encontro da Comissão Diocesana para a Pastoral Juvenil, para organizar a Jornada Nacional da 

Juventude que acontecerá em  Garoua. 

256/71  Em 30/6/2018 Ir. Rosetta Cereda e Ir. Senia participaram da cerimônia de ordenações presbiterais e de 

boas-vindas ao novo núncio apostólico D.  Giulio Murat, na catedral de Yaoundé. 

DELEGAÇÃO HONG KONG - CHINA 

COMUNICAÇÕES 

256/72  Em 3/6/2018 aconteceu o encontro de formação e partilha dos nossos Leigos associados.  

256/73  Em 4/6/2018 Ir. Luigia Mindassi, Ir. Anitha Eddula e Ir. Goretti Yeung Mei Ling participaram de 

uma vigília de oração em Victoria Park, no 29º aniversário do massacre da Praça Tienanmen. 

256/74  Em 5/6/2018 Ir. Luigia representou os superiores maiores de Hong Kong no encontro da 

Comissão Diocesana para o serviço pastoral aos trabalhadores migrantes.  

256/75  Em 8/6/2018 Ir. Teresa Capobianco participou de um encontro ecumênico sobre vida consagrada 

e secular, na Igreja Anglicana de Todos os Santos, em Kowloon. Durante o encontro, um Irmão 

de  Taizé e um pastor  protestante partilharam suas experiências.   

256/76  Em 17 e 18/6/2018 Ir. Lorena Brambilla, Ir. Anitha e Ir. Sophia Rani Eruthaya Dhason 

participaram de um seminário organizado pela Associação das Superioras Maiories de Hong 

Kong sobre como enfrentar os desafios da meia idade, assessorado pela Ir. Domenica Cheng, 

religiosa da Congregação do Preciosíssimo Sangue.  Ir. Luigia Mindassi colaborou na 

organização e era presente no encontro.  

256/77  Em 22/6/2018 Ir. Goretti, Ir. Sophia e Ir. Maria Clara Pires participaram de um dia de estudo, 

organizado em nível diocesano para os sacerdotes e religiosos sobre o tema como ensinar o 

catecismo aos jovens.  

256/78  Em 25/8/2018, no âmbito do programa de formação permanente, a delegação organizou um dia 

de estudo sobre a cultura chinesa e seus valores.  Pe. Ticozzi, PIME, partilhou seu rico 

conhecimento sobre o tema e suas experiências de trabalho na e pela China.  

DELEGAÇÃO GUINÉ BISSAU 

COMUNICAÇÕES 

256/79  Em 1/6/2018 Ir. Ornella Garzetti foi convidada pelas Irmãs do Espírito Santo para a 

Evangelização (congregação diocesana, fundada pelo bispo D.  Settimio Ferrazzetta em 1993) 

para um dia de animação por ocasião da Jornada das Crianças Africanas, no jardim de infância 

Bolonha, em Bissau. Foi uma boa ocasião para sensibilizar os pais e os educadores sobre os 

direitos das crianças.   

256/80  Em 16/6/2018 Ir. Deepthi Kurian e Ir. Vinnarasi Jacob participaram em Mansoa da conclusão do 

ano catequético. Durante o encontro foi feita uma avaliação do ano anterior e identificados os 

pontos a serem melhorados.   

256/81  Em 19/6/2018 as irmãs da comunidade de Bissorà receberam a visita dos padres  Carlo Andolfi e 

Daniel, OMI, que trabalham em  Cacine. 

256/82  Em 20/6/2018 Ir. Auxiliadora Queiroz Motta, Ir. Eliane Assis Armôa e Ir. Maria Raudino 

participaram, em Bissorà, da conclusão do ano da escola de corte e costura para pessoas com 

problemas de audição e deficiências físicas, realizado em colaboração com o projeto Effatà. 

256/83  Em 23/6/2018 Ir. Ornella participou da festa de conclusão do ano pastoral, organizado pelas 

catequistas da paróquia de Fátima, que ela segue.   

256/84  De 25 a 27/6/2018 Ir. Maria Raudino organizou em Mansoa um curso sobre a medicina natural 

para as mulheres das ilhas.   

256/85  De 27 a 30/6/2018 Ir. Suzanne Djebba colaborou com a Ir. Alessandra Pulina (Missionária da 

Consolata) na assessoria de um encontro para as formadoras das Congregações presentes na 

Guiné Bissau. O encontro foi realizado em  N’dame, Bissau. 

256/86  Durante o mês foram concluídas as atividades também nos jardins de infância de Cussana e 
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Mansoa, além daquelas nas escolas autogeridas pela missão de Bissorà. As irmãs participaram às 

diversas atividades e  a entrega dos diplomas.   

DELEGAÇÃO PAPUA NOVA GUINÉ 

COMUNICAÇÕES 

256/87  Em 2/6/2018, Ir. Elisabeth Joseph, Ir. Shanty Perekkattil e Ir. Shephali Khalko participaram do 

dia de oração organizado por D.  Pedro Baquero para os religiosos/as da diocese de  Kerema. O 

tema era Os jovens chamados à plenitude da vida e do amor.  

256/88  De 11 a 14/6/2018 foi realizada uma semana de formação para as jovens do pensionato de 

Araimiri. Ir. Elizabeth, Ir. Shanty e Ir. Shephali orientaram os encontros apresentando vários 

argumentos. O último dia foi dedicado à animação vocacional com um tempo para perguntas e 

esclarecimentos.  

256/89  De 12 a 16/6/2018 Ir. Mary Cheenkallel organizou um encontro para as irmãs junioristas em  Alotau. 

Dom Rolando Santos, Bispo de Alotau, apresentou a Exortação Apostólica do Papa Francisco  

Gaudete et Exsultate; Ir. Mary falou sobre o projeto pessoal e sobre os aspectos fundamentais da 

Espiritualidade MdI; Ir. Rita Palma tratou dos conselhos evangélicos no contexto da  Laudato Sii; 

enquanto que a  Ir. Chiara Colombo explicou as noções básicas do uso do computer. 

256/90  Em 23/6/2018 Ir. Bridgit Suvakeen organizou um encontro para as religiosas em Port Moresby, 

no centro de pastoral Sivarai Namona, sobre o tema A liderança no contexto Melanésio e o papel 

do plano pastoral. Estiveram presentes representantes de 10 congregações, entre as quais a nossa  

Ir. Rozangela Nunes. 

256/91  Em 27/6/2018 a diocese de  Vanimo organizou uma S. Missa de ação de graças e despedida para 

D. Cesare Bonivento, PIME, pelo seu serviço à diocese, à província de  Sandaun e ao país. Dom 

Bonivento se despediu da diocese e da Papua em 1/7, depois de 39 anos de atividade pastoral.   

DELEGAÇÃO DE DELHI 

COMUNICAÇÃO 

256/92  Em 8/6/2018, D. Anthony Fernandes, Bispo emérito de Bareilly, D. Oswald Joseph Lewis, Bispo 

de Jaipur, Pe. Vincent, irmão da Ir. Cecile e Ir. Lancy Nazareth, juntamente com um outro 

sacerdote de Luknow visitaram nossas irmãs na  comunidade de Haldwani. 

256/93  De 21 a 23/6/2018, Pe. Prashad Kuzhively, SVD, assessorou um seminário na casa da delegação 

de Duhai do qual participaram 17 irmãs. Pe. Prashad falou sobre Evangelização e Missão hoje, 

baseando-se sobre a  Evangelii Gaudium. Ele enfatizou a importância de reinterpretar o nosso 

carisma para ser relevante no contexto atual e tocou o tema do diálogo inter-religioso.  

256/94  Em 23/6/2018 D. Francis Kallist, bispo de Meerut, visitou as irmãs da comunidade da casa 

provincial em Duhai, Delhi. 

256/95  Em 23/6/2018 a direção provincial organizou um encontro para as superioras e ecônomas locais 

na casa provincial em  Duhai. 

256/96  De 27 a 29/6/2018 Ir. Lucy D’Souza, Ir. Fatima Fargose e Ir. Gracy Joseph participaram de um 

seminário sobre Transformação interior. Fortalecer a vida interior através da Espiritualidade e 

de um percurso neuro-linguístico, organizado pelo Pe. Aji, CMI. O assessor foi o Pe.  Mathew 

Vengaloor, OCD. O seminário aconteceu no centro de espiritualidade carmelita e mosteiro de S. 

José em Muradnagar, Uttar Pradesh. 

256/97  Em 15/6/2018 o centro de fisioterapia e educação para pessoas especiais do projeto Navchetan, 

em Jaipur, foi inaugurado com a presença do Pe. John Berchman, PIME. O pároco de 

Maviyanagar, Pe. Sibi, abençoou o centro e a Ir. Ancy Joseph, superiora delegada, deu boas-

vindas aos presentes. A abertura do centro se fez necessária devido à dificuldade surgida de tratar 

os pacientes nas habitações pequenas da favela.   
 

PARA SEMPRE COM O SENHOR 

A mãe da Ir. Pushpalatha Mulapaka (CDG); Pe. Jose Kaimalet irmão da Ir. Seline Kaimalet (VJA 

falecida); uma irmã da Ir. Rosaria Colombo (ITA). 


