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Virginia Dorgan, Mary Beth Moore, SC, Diretora do Centro Corazon de Maria e Kathleen 
Kanet participaram da Conferência do 50º Aniversário da Pax Christi USA, Vendo através 
do Prisma da Justiça ("Seeing through the Prism of Justice") de 05 a 07 de agosto de 2022.   
Elas participaram de uma série de eventos festivos e tocantes, com orações e esperança 
para o futuro. 
 

 
Irmãs Kathleen, Mary Beth & Virginia 

 
A Conferência foi aberta com a palestra principal proferida pelo Bispo John Wester. O Bispo 
falou de forma muito pessoal sobre sua visita a Hiroshima. Ele contou histórias e refletiu 
sobre como ficou impressionado ao ouvir sobre crianças que estavam nas cidades de 
Hiroshima e Nagasaki quando, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançavam bombas 
nucleares. Voltando para casa, em Santa Fé - Novo México, o Bispo Wester visitou um 
museu que tem um lugar de honra para os aviões chamados de Little Bob e Fat Man, que 
carregavam e soltavam estas bombas. Foi nesse museu que ele decidiu convocar uma 
conversa séria sobre desarmamento nuclear em nossa nação.  
 
O texto do discurso principal do Bispo Wester pode ser encontrado neste link: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/17/archbishop-john-westers-keynote-address-pax-
christi-usa-national-conference/ 
 

 
Dom Wester, Kathleen e Virginia 

 
 



Na conferência, o ponto alto para muitos foi o discurso de Marie Dennis ao receber o 
Prêmio Professor da Paz de 2022. Marie começou seus agradecimentos delineando o estado 
do mundo quando a Pax Christi USA começou sua missão, há cinquenta anos. 
Infelizmente, o estado do mundo de hoje parece o mesmo e ainda mais traiçoeiro. No 
entanto, a apresentação  de Marie Dennis foi cheia de esperança em sua crença de que, 
"estamos no limiar de um novo modo de ser e um novo paradigma". Nesta esperança, 
Marie, tão belamente, projetou que a não-violência é o Caminho e a Missão constitutiva de 
Jesus é um chamado a todos nós.  Marie citou a violência como a causa subjacente de todo 
o mal. Ela disse que, portanto, seguir o Jesus não-violento é nosso único e último recurso. 
 
O texto da apresentação de Marie Dennis pode ser encontrado neste link: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/08/marie-denniss-teacher-of-peace-2022-acceptance-
speech/ 
 

 
Marie Dennis com Dom Stowe 

 
Quando Kathleen se inscreveu na Conferência, um senhor idoso viu que ela era uma RSCM 
e perguntou se ela conhecia a Ir. Margaret Weiner. Ele disse a Kathleen que sua esposa, 
uma prima de Margaret, colocara foto de Margaret na sala, contendo lembranças e histórias 
de membros de Pax Christi.  Depois, nesta sala, Kathleen viu e tirou uma foto da Ir. 
Marjorie Keenan, uma dos primeiros membros de Pax Christi. A foto abaixo é de Marjorie, 
há muitos anos atrás! 

 
Ir. Marjorie Keenan com os primeiros membros da Pax Christi 

 
 
 
 



O bispo John Stowe - OFM, presidente da Pax Christi, foi o presidente e pregador da rica e 
alegre Liturgia de encerramento do domingo. Ele começou a homilia com estas palavras: 
"Não tenhais medo pequeno rebanho..." Ele continuou dizendo que, mesmo na Igreja, temos 
medo. Medo porque vivemos em um mundo assustador e entre aqueles que promovem o 
medo e a divisão. Mesmo na Igreja, há "lobos" entre nós: quando "os católicos promovem a 
pena de morte e são recompensados por isso; também há aqueles ansiosos por vingança e 
retaliação; por vezes estamos dispostos a abençoar armamentos, mas recusamos este gesto 
para alguns casais; quando por vezes a voz das mulheres não é ouvida em preocupação 
com o aborto; quando a instituição não pode se fazer ouvir para dizer "vidas negras 
importam", e quando os autoproclamados católicos uber-católicos insistem em saber mais e 
melhor que o papa".  
 
Aqui está o link para sua homilia: https://paxchristiusa.org/2022/08/09/pax-christi-usa-
remains-vigilant-after-50-years/ 

 
Dom Stowe e Dom Wester 

foto usada com permissão 
 
Aqueles que planejaram e prepararam esta extraordinária Conferência, fizeram um trabalho 
celebração excepcional. Gratidão e alegria foram expressas com música, arte, dança e 
memórias compartilhadas. A oração e as liturgias, além das maravilhosas apresentações, 
nos deram esperança.   

 
Kathleen Kanet, RSCM 


