
Hannah Benett... últimas notícias 

Abril de 2019 

Queridos irmãos 

Saudações de Sydney, Austrália... e agradeço pelas suas contínuas orações em prol da 

cura de Hannah Bennett. 

Em Março e Setembro de 2018, eu enviei notícias a respeito da saúde de Hannah 

para os líderes das províncias e distritos e pedi que fossem repassadas para os demais 

membros. 

Recentemente (Março de 2019) eu visitei Hannah e a perguntei: “Você poderia me 

enviar novidades sobre os seus estudos... e também, qualquer coisa sobre a sua experiência 

marista e que você acha relevante que eu compartilhe com os meus irmãos?” Hannah 

respondeu: 

 

Olá Pe. Ron, 

Desculpe-me pelo atraso em minha resposta, tenho estado muito ocupada com o 

estágio na clínica esta semana! 

É claro! 

Eu completei o bacharelado em Ciências Linguísticas, Escuta e Fala, com um 

bacharelado em Psicologia. Estarei colando grau em meados de Abril. Nesse momento, estou 

na minha quarta semana do Mestrado em Patologia da Fala na Universidade Macquarie. É 

uma formação em tempo integral mas, eu estou definitivamente adorando. 

Felicitações para os meus irmãos maristas, estou sofrendo bastante por conta da 

minha neuralgia trigeminal (dor no nervo do lado esquerdo do meu rosto) e também pelo 

meu cansaço. É realmente importante para mim planejar a minha semana com estudos e 

descanso.  

 Eu realmente aprecio todo o vosso trabalho e ajuda em minha recuperação. 

Cordialmente, 

Hannah   

 

 De tempos em tempo, eu me recordo do conselho do postulador da causa, Carlo-

Maria  Schianchi: “Nós convidamos as pessoas a orarem por graças, não por milagres”. 

Nas nossas orações através da intercessão do Pe. Colin, buscamos por graças na saúde de 

Hannah. O modo como essas graças poderão vir a acontecer, está de acordo a vontade do 

Senhor. 



 Se em algum momento você gostaria de enviar uma mensagem para Hannah, eu 

ficaria muito contente em transmiti-la.  

  

Saudações fraternas, 

 

Ron Nissen SM 

  


