
  

 

 

Reflexão por Irmã Hermin 
O tempo passa tão rápido! Não faz muito tempo que visitamos o Brasil. Este ano foi uma visita 
especial, tanto para mim como para a província Brasileira. Durante a visita a Ir. Joérica fez os votos 
pela vida e quatro irmãs renovaram os seus votos. Estas cinco irmãs ficaram felizes e 
entusiasmadas por terem sido chamadas para servir à nossa congregação. 
No ano passado a província Brasileira foi ampliada com onze membros associados. Essas onze 
pessoas também renovaram suas promessas. Nós falamos com eles de antemão sobre o 
significado deste compromisso em suas vidas pessoais. Sentem-se responsáveis pela promessa que 
fizeram, e espalham o carisma da congregação em suas famílias e na sociedade. Com isso, o 
carisma ‘amor misericordioso’ encontrou um terreno fértil.  
 
Com esses eventos, vejo surgir uma força em que as irmãs e associados se apoiam mutuamente no 
seu trabalho e rezam uns pelos outros. Eu sinto isso como uma mudança em nossa congregação, e 
especialmente no Brasil. Percebi que a mudança requer coragem e sacrifício para começar algo 
novo. Imediatamente pensei no texto de Isaias 43,19: “Vejam que estou fazendo uma coisa nova: 
ela está brotando agora, e vocês não percebem?” 
 
O desejo de mudança requer compromisso, sacrifício, coragem e sinceridade. As mudanças fazem 
parte de um ciclo que você pode comparar com o ciclo das estações como as conhecemos na 
Europa. Quando faço minha caminhada diária e vejo como as folhas agora caem para servir de 
alimento para as novas folhas que aparecem na primavera, vejo a vida refletida. As folhas que 
caem hoje nos lembram da 
transitoriedade. Com isso eu 
posso dizer: tudo vai acabar no 
devido tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 2018, Nr. 5 

 
Redaçäo final: Karien Janssen-Schwiebbe 

Atenção: os nossos endereços de e-mail foram alterados.  

Procure os endereços corretos de e-mail no Registro de 2018  



2 

 

ICB e encontro financeiro 
De 12 a 15 de novembro, houve pela primeira vez durante este período administrativo o ICB e o 
encontro financeiro. Além dos dois novos membros do conselho geral, Ir. Elisângela e Ir. Josephine, 
havia também outros recém-chegados para receber: 
Ir. Blandina Zagötö e Ir. Florentina Siregar, ambas da 
Indonésia, Ir. Nora Hayes e Ir. Mary O´Rourke da Irlanda. A 
facilitadora também era um novo rosto. Desta vez, a Sra. 
Mirjam Dirkx acompanhou a reunião. O encontro aconteceu 
num ambiente aberto e cordial. 
Reconfortante foram as várias expressões de interesse e 
envolvimento das comunidades, irmãs e associados em todas 
as partes da congregação.  
 
 

 
 
Poucas semanas antes do 
encontro, o conselho geral enviou os documentos aos 
participantes para que todos pudessem se preparar para o 
conteúdo do encontro. Isso mostrou como um bom ajuste e 
planejamento são indispensáveis para que as discussões 
durante a reunião possam ser bem fundamentadas e que 
recomendações específicas possam ser dadas ao conselho geral. 
Vários tópicos foram aprovados na agenda. É claro que, com 
base no relatório anual, o período após o capítulo geral de 2017 
foi revisado. Isso aconteceu na segunda-feira. O conselho geral 

contou suas experiências até agora e as diversas partes da congregação explicaram a sua situação. 
Esse foi um dia informativo. Terça-feira foi o dia das discussões. Antes da conversa houve uma 
breve oração. Houve conversas sobre a missão da congregação em relação às mudanças na 
sociedade. Esta conversa, com certeza vai ter continuação. 
 
Um segundo tópico foi a formação da pós-província. 
Durante o capítulo geral, foi amplamente discutido a 
maneira pela qual a conclusão de uma província 
acontecerá. As irmãs Americanas  
receberam o espaço para fazer o que achavam 
adequado e formam, desde o mês de agosto passado, 
a única pós-província. Uma segunda pós-província 
está em preparação; são as irmãs Inglesas - Irlandesas 
que darão continuidade, depois do encontro 
provincial de 2019. Ir. Mel Ryley e Ir. Nora Hayes 
contaram, sobre suas experiências até agora e isso foi 
muito instrutivo. Especialmente para as partes que 
também estão em fase de conclusão. 
 
O terceiro item da agenda nesta terça-feira foi apresentado à congregação: antes do intervalo sobre 
conclusão, e depois do intervalo a conversa foi sobre o futuro, sobre a formação de uma nova parte 
pelos EUA, Brasil, Filipinas e Timor Leste. Esta ideia foi sugerida durante o capítulo geral e o capítulo 
pediu ao conselho geral para investigar essa possibilidade como uma experiência. As quatro partes 
presentes expressaram seu desejo de trabalhar em conjunto e fortalecer a cooperação sem perder 
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de vista os interesses de toda a congregação. Muitas conversas terão de acontecer para cobrir 
distâncias e diferenças de idioma. Para lidar de forma decisiva com isso, uma comissão será criada 
para iniciar o 
processo e também 
organizá-lo. 
Naturalmente, este 
tópico será discutido 
anualmente no ICB. 
A ultima discussão 
deste dia foi sobre os 
ICCs que serão 
realizados nos 
próximos anos. Os 
representantes das 
(pré – pós) províncias expressaram suas preferências na prioridade. Haverá nos próximos anos, de 
qualquer forma, um ICC sobre a formação de uma província internacional e sobre o patrimônio 
imaterial em que a missão da congregação está envolvida. 
 
O último dia foi tradicionalmente dedicado a alguns tópicos curtos e mais organizacionais, como 
envio de e-mail, o Site e o Facebook. Naturalmente todos os assuntos foram concluídos e algumas 
questões abertas permaneceram. E como o encontro começou, também terminou com uma 
celebrarão de oração. 
Quinta-feira foi tradicionalmente dedicado às finanças. O conselho geral convidou todos os 
participantes do ICB para também comparecer ao encontro financeiro. A província Holandesa pediu 
atenção ao conselho geral para o artigo XI-2 dos estatutos que descrevem quem está presente na 
reunião financeira. A título de experiência o encontro financeiro continuou conforme foi 
concordado anteriormente; com todos os membros que também participaram do encontro do ICB. 
O Sr. Van den Bergh e o Sr. Paffen estavam também presentes e explicaram sem fadiga a situação. 
Depois o plenário trabalhou com as várias (pré - pós) províncias separadamente. Agora cabe ao 
conselho geral começar a trabalhar com os conselhos que foram ouvidos. 
 
 
 

Visita de trabalho nas Filipinas 
Em meados de Outubro, Ir. Josephine e Ir. Elisângela foram calorosamente recebidas  
nas Filipinas. Visitaram todas as comunidades e conversaram com as irmãs sobre suas vidas 
como irmã, seu trabalho e sua missão. Atualmente há duas irmãs que por causa da sua saúde 
precisam ajuda extra. Ir. Amy e Ir. Annie estão procurando uma boa solução.  
Ir. Elena está quase terminando seus estudos. Ela espera se formar no próximo ano no mês de abril. 
Ir. Catharina trabalha no Centro de pessoas deficientes e ela gosta muito disso. Juntamente com 
Ir. Jessica Magno está começando a se preparar para a profissão pela vida no próximo ano.  
Ir. Josephine tirou férias depois desta 
visita de trabalho e, portanto, ficou um 
pouco mais nas Filipinas. 
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Visita de trabalho ao Brasil  
Já passaram alguns meses desde que Ir. Hermin e Ir. Elisângela partiram para o Brasil. Nada foi 
escrito ainda sobre esta visita num Briefing, e por isso agora um relato. Ir. Hermin e Ir. Elisângela 
tiveram um bom tempo no Brasil. Elas estavam presentes quando os onze membros associados 

renovaram seus compromissos em Cabedelo. E elas 
estavam presentes na profissão pela vida de Ir. Joérica 
em Bayeux. Isso aconteceu na igreja paroquial, onde 
Dom Gabriel presidiu a celebração da Eucaristia. 
Ir. Hermin aceitou a profissão perpetua. Todas as 
irmãs estavam presentes e celebraram esta festa.  
Uma visita de trabalho não consiste apenas em 
eventos festivos. Os dois membros do conselho 
visitaram todas as comunidades e realizaram 
entrevistas individuais com cada irmã e com a equipe 
provincial do Brasil. Uma das visitas foi a comunidade 
de Ibó. Esta comunidade vai fechar. O bispo ofereceu 
às irmãs um novo lugar; uma cidade maior do que Ibó. 
Neste momento as irmãs estão se preparando para 
sair e começar num outro lugar. O novo começo, no 

entanto, não será antes do capítulo provincial que começa no final de junho de 2019. 
Assim como nas Filipinas, as irmãs estão indo bem em seus estudos. Ir. Lusinete da Silva quer se 
formar no próximo ano. Depois começa para ela a preparação para a profissão pela vida. 
 
 
 

Jubileus  
Houve muito jubileus recentemente celebrados ou ainda serão comemorados. 
25 de outubro  70 anos de vida religiosa de Ir. Hubertino Bijnens (Bélgica) e Ir. Hélène 

Vogels (Holanda) 
03 de novembro 75 anos de vida religiosa Ir. Agnes van Doorn (Bélgica) Francinie Koers, 

Ir. Hermani Frederiks e Marianne Hoefnagels (todas Holanda) 
  65 anos de vida religiosa Ir. Josée Clijsters (Bélgica) Bep Holthuisen, 

Ir. Bernadette Oostveen, Ir. Genoveva Smits e Ir. Hélène Hilkens,  
  50 anos da vida religiosa Ir. Delian de Brouwer (Holanda)  
04 de novembro 80 anos de vida religiosa Ir. Balthazarina Buis (Holanda)  
08 de novembro 60 anos de vida religiosa Ir. Agathe van Ham e Ir. Gerda Kramer 

(Holanda) 
12 de novembro 65 anos de vida religiosa Ir. Barbara Ann Valentine 

(EUA)  
30 de novembro 12,5 anos de vida religiosa Ir. Elena Bencila 

(Filipinas)  
07 de dezembro 50 anos de vida religiosa Ir. Emerensia Situngkir 

(Indonésia) 
29 de dezembro 12,5 anos de vida religiosa Ir. Jeannetta Ginting, 

Ir. Yulita Wea, Ir. Elsa Sihotang, Ir. Celina Aa, 
Ir. Gonzalia Sinaga (Indonésia). 
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Indonésia 
23 de novembro seis irmãs na Indonésia fizeram a 
profissão pela vida: 
Ir. Lestiana Dhue, Ir. Ester Halawa, Ir. Germana 
Ndraha, Ir. Michaella Bahan, Ir. Masiana Haghe, 
Ir. Maureen Delu Kaka.  
As festividades foram prolongadas com a 
celebração dos jubileus de vida religiosa. 
 
 

Falecidas 
Desde 15 de setembro as seguintes irmãs faleceram: 
01-10-2018 Ir. Franciska Swanen em Tilburg (Holanda) 
08-10-2018 Ir. Matea Wijaya em Sumba (Indonésia) 
09-10-2018 Ir. Wilhelmin Limbong em Medan (Indonésia) 
06-11-2018 Ir. Lidwien Puijn em Tilburg (Holanda) 
12-11-2018 Ir. Dimph Geers em Tilburg (Holanda) 
08-12-2018 Ir. Lidwina Kartini (Indonésia) 
11-12-2018 Ir. Hendrika ten Rouwelaar (Holanda) 
 
 

Agenda  
O conselho geral não planejou visitas de trabalho nas próximas semanas. 
O generalato está fechado de 21 de dezembro de 2018 a 01 de janeiro de 2019. Ir. Elisângela está 
de férias de 28 de dezembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019. 
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