
  

 

Reflexão Irmã Hermin  
Há três coisas na vida que não podemos negar: tempo, memórias e oportunidades. Além disso, há 
três coisas que não devem faltar em nossa vida: esperança, honestidade e paixão. No início deste 
ano visitei junto com Ir. Josephine Timor Leste. Para Ir. Josephine foi sua primeira experiência 
nesta parte da congregação. A viagem foi muito cansativa, mas o que realmente impressionou foi o 
mau estado das estradas: acidentado e rochoso. Além disso, nevoando e chovendo, era lamacento 
e escorregadio. Ir Josephine e eu estávamos com Ir. Serafina no carro e pediram para ela dirigir 
devagar para nos sentir seguras. Ir Serafina nos levou pelas ruas íngremes com certa robustez e 
finalmente chegamos à comunidade de Ossu e fomos calorosamente recebidas.  
No mês de fevereiro houve chuva excessiva em Ossu que foi acompanhada por um vento 
tempestuoso e noites em que todas as luzes foram apagadas e somente as velas nos cantos da sala 
nos disseram onde estávamos. Tais circunstâncias chamavam sentimentos de medo, medo e 
preocupação.  
 

Com essa experiência em mente, quero me conectar ao Evangelho de 
Mateus 14,27 ‘Tende confiança, sou eu, não tenhais medo.’ Com estas 
palavras Jesus deu aos apóstolos esperança e confiança 
para vencer a tempestade em que se encontravam. 
 
O medo surge quando alguém não consegue ver as 
coisas claramente, quando algo não está claro. O medo 
pode até obscurecer a fé. Contudo, nossa fé oferece 
esperança. Ao aprofundar nossa fé, esperamos alcançar 
o objetivo final. Então, vamos nos concentrar nas 
oportunidades que temos na vida e nos desafios do 
nosso apostolado com as palavras de Jesus em nossa 
mente: “Acalme-se, sou eu, não precisa ter medo!” 
 
O Início da Quaresma é a quarta-feira de cinzas e 
começa com uma celebração da missa e a distribuição 
de cinzas. Durante a Quaresma, atos sinceros de 
compaixão pelos mais necessitados devem fazer parte 
da nossa penitência, nosso arrependimento e da nossa 
renovação da vida, pois esses atos de misericórdia são 

um sinal da nossa solidariedade e desejo de justiça que são tão importantes 
para a vinda do Reino de Deus na terra. Desejo-lhe uma boa Quaresma. 
 
 

Visita de trabalho no Timor Leste 

Ir Hermin e Ir. Josephine acabaram de voltar da visita às nossas irmãs no Timor Leste. 
Como de costume, foram calorosamente recebidas por todas as irmãs com as boa-vindas.  
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Foi uma pena que Ir. Eugenia, Coordenadora de Timor Leste, não pôde estar presente. Ir Eugenia está em 
Jacarta por razões médicas. Ir Serafina e Ir. Laura assumiram as tarefas.  

A visita de trabalho começou na comunidade de Ossu, onde 
Ir. Laura é a coordenadora. Ela informou aos membros do conselho 
sobre a situação da comunidade. É uma comunidade onde vivem 
nove irmãs, das quais apenas duas fez a profissão pela vida. 
Portanto, há muito nos ombros de ambas as irmãs professas. Além 
das conversas com as lideranças, houve também conversas com as 
irmãs individualmente. Em Ossu, as irmãs administraram dois 
dormitórios onde mais ou menos 100 crianças moravam. Este 
número foi drasticamente reduzido porque muitos pais não podem 
mais pagar os custos. Agora há apenas 29 crianças. 
Depois da visita em Ossu, ambos os membros do conselho geral 
foram acompanhados para 

Dilli. Em Dili tem a casa de formação aonde Ir. Eugenia mora com duas 
junioristas. Porque Ir. Eugenia está temporariamente ausente, 
Ir. Serafina assume suas tarefas. Ir Serafina vive na comunidade São 
Yohannes em Dili, juntamente com 07 junioristas. Elas trabalham na 
clínica. Também em Dilli houve entrevistas individuais com todas as 
irmãs e houve discussões em grupo. Timor Leste é uma parte da 
congregação em construção. Todas as irmãs fazem o que podem para 
ajudar as pessoas ao seu redor. 
 

No mês de setembro há 
festa. Duas irmãs professam 
pela vida: Ir. Natalia Deus 
Maia e Ir. Esmenia Silva. 
 
 

Capítulo no Brasil  
As irmãs no Brasil estão, atualmente, se preparando para o 
capítulo provincial. O capítulo acontecerá de 30 de junho a  
04 de julho em Cabedelo e será acompanhado pelo Padre Jean, 
OFM. O tema é ‘Ir além daquilo que somos na fé e na caridade 

através da misericórdia’, com o lema ‘Negue-se a si mesmo e 

siga-me’  (Mt. 16,24). 
 
Irmãs, membros associados e membros do Movimento da Misericórdia (jovens e adultos) estão envolvidos 
no processo da preparação. Quatro membros associados participarão do capítulo provincial. 
Durante o capítulo será dada atenção à questão de como a missão da congregação pode continuar em 
tempos de crise na vida vocacional, social, política e religiosa. Será refletido sobre o 
significado do carisma da misericórdia para com os marginalizados. O carisma é maior 
do que nós somos! 
Como podem ser acompanhados os nossos leigos, associados e membros do 
Movimento da Misericórdia no próximo período? Também, a possibilidade de juntar as 
quatro menores partes da congregação em uma parte só, será discutida.  
 

 

ICC 2019 

Durante a reunião do ICB em novembro passado, a pesquisa sobre a fusão de quatro 
partes da congregação em uma parte só era um importante ponto de discussão.  
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O conselho geral decidiu de realizar um ICC para estas quatro partes, a saber: Brasil, as Filipinas, 
Timor Leste e os EUA. Um grupo está preparando para dar forma a este encontro. O grupo é 
composto por Ir. Mel Ryley (EUA) Ir. Elisângela Ferreira Belo (Brasil e conselho geral) e Ir. Josephine 
Corpuz (as Filipinas e conselho geral). Sendo o Timor Leste é uma comunidade sob a 
responsabilidade do Conselho geral, todas as partes estão representadas. 
 
O encontro acontecerá de 29 de julho até 06 de agosto em Chicago (EUA). De cada parte no 
máximo 05 irmãs serão convidados. Juntamente com o conselho geral num total de  
24 participantes. 
O objetivo deste ICC é reunir os quatro países para num encontro mais aprofundado pesquisar e 
refletir se a experiência tem chance de se realizar. Para isso se olham para as semelhanças e 

diferenças culturais como base pela qual a 
cooperação sustentável encontra seu terreno fértil. 
Também a interpretação apostólica é de grande 
importância para ser discutido, de modo que um 
acompanhamento adequado possa ser dado às 
partes individuais em uma parceria maior. O 
encontro será um sinal de esperança. Esperança de 
um futuro dinâmico para toda a congregação. 
Tal processo não é um caminho de semanas ou 
meses, mas de anos. No fim do encontro, o 
conselho geral espera ter dado alguns passos na 
direção certa para poder avançar. 
 
 

 

Experiências de Ir. Mariana Soares no Panamá 
Ir Mariana Soares, do Timor Leste, participou da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá. 
Os irmãos CMM lideraram um grupo preparatório no qual Ir. Mariana se juntou. Ir Mariana disse 
que a preparação a ajudou a crescer espiritualmente e tornar-se uma unidade como grupo. 
Uma vez em Malambo (Panamá), houve inúmeras atividades nas quais ela participou.  
A meditação/reflexão sobre a Mãe, Maria, durante os primeiros dias foi muito importante para ela. 
Também a catequese na igreja de Balboa era especial. O bispo concentrou-se totalmente no tema 
da JMJ ‘Eis a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra’ (Lc 1,38). Além da reflexão deste 
tema, houve também momentos de relaxamento. Ir Mariana adorava 
realizar as tradicionais danças Timorenses que haviam sido praticadas 
antes na preparação, mas também gostou das expressões culturais de 
outros países.  
 
 
 
 

Registro 2019 

A entrega de correspondência no Brasil é muito diferente do que na 
Holanda. Em certas ruas e bairros o carteiro não passa na casa, mas as 
pessoas tem uma caixa postal numa agência dos correios onde eles mesmos pegam o correio. Da 
mesma forma em Santa Rita. Em nosso registro está o endereço residencial de Ir. Maria Lynen e de 
Ir. Joérica Kátia Melo, mas não o endereço postal. No ano que vem mencionaremos os dois 
endereços no registro. Se você quiser mandar correio para as irmãs em Santa Rita, pode ser enviado 
para: Irmãs de Caridade SCMM, C.P. 54, CEP 58.300-970 Santa Rita – PB, Brasil. 
 

Atenção: os nossos endereços de e-mail foram alterados.  
Procure os endereços corretos de e-mail no Registro de 2019  



4 

 

Site 
O site foi renovado em 2017. Não houve muito desenvolvimento desde aquela época. Informações 
sobre todas as partes da congregação podem se encontradas. Durante o ICB pedimos a todos as 
líderes provinciais que verificassem as informações factuais no site e repassassem os ajustes à 
pessoa de contato para que o site estivesse atualizado novamente. 
Em todas as partes acontecem ações divertidas, engraçadas, interessantes, tristes e importantes ou 
eventos que são informativos para as irmãs em toda a congregação. 
Para manter a pagina de notícias viva, convidamos todos a compartilhar informações. Isso já pode 
ser feito enviando uma pequena mensagem acompanhada com algumas fotos para 
generalate@sistersofcharity.nl. As funcionárias do secretariado colocarão isso no site para que a 
informação seja acessível a todas as irmãs interessadas da congregação. 
 
 

Alegrias e tristezas  
Os primeiros jubileus ocorrerão no mês de abril. Mais sobre isso no próximo Briefing.  
Algumas irmãs faleceram desde meados de dezembro: 
29-12-2018 Ir. Teresia de Groot em Tilburg (Holanda) 
16-01-2019 Ir. Marianni van de Voort em Tilburg (Holanda) 
18-02-2019 Ir. Francinie Koers em Arnhem (Holanda) 
25-02-2019 Ir. Anne Wendel em Tilburg (Holanda) 
26-02-2019 Ir. Beatrix Cox em Tilburg (Holanda) 
 
 

Agenda conselho geral 
Março vai ser um mês ocupado para o conselho geral. 
11 de março encontram-se os conselhos gerais dos Fráteres CMM e as Irmãs SCMM em Tilburg. 
Dois dias depois, 13 de março o conselho da província Holandesa vem para ’s- Hertogenbosch. 
Mais dois dias depois, em 15 de março, Ir. Hermin e Ir. Josephine partem para uma visita de 
trabalho à Indonésia. Elas voltarão em 11 de abril. 
No dia 23 de abril, o conselho geral vai à Bélgica para um encontro 
com o conselho provincial e as irmãs desta província.  
 
A data para o próximo ICB é agora conhecida. De 11 a 13 de 
novembro, o ICB será realizado e posteriormente, no dia 14 de 
novembro está reservado para o encontro financeiro. 
 

*** 


