
  

 

Reflexão Irmã Hermin Bu'ulölö 
Em nossa visita à Província da Indonésia, nos concentramos em acompanhar e ouvir, pessoalmente, de cada irmã sobre 
suas experiências após a decisão do Conselho Geral de que: “A Indonésia continuará sendo uma província”. Essa decisão 
veio como um sopro de vida nova para cada irmã. Elas acolheram a decisão de bom grado. 
No processo de preparação para a reestruturação da província indonésia em três províncias, os laços da irmandade ficaram 
sob pressão. Após a decisão de permanecer uma província, as irmãs sentiram que a aura e o espírito das Irmãs da Caridade 
recuperaram seu brilho. A diversidade decorrente dos diferentes grupos étnicos e culturas não é uma fraqueza, mas, sim, 
uma força e um enriquecimento que precisa ser protegido e valorizado. Todos estão dispostos a fazer o que é melhor para 
a província indonésia e para a congregação como um todo. 
Essa experiência oferece muitos paralelos com os eventos da ressurreição (João 11:25).“Eu sou a ressurreição e a vida: 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”. A ressurreição de Cristo é a garantia sólida de que nós que cremos 
também ressuscitaremos dos mortos e receberemos a vida eterna. Portanto, neste tempo de celebração da ressurreição 
do Senhor Jesus Cristo, ressuscitemos em nossa fé, esperança e amor, porque Aquele que ressuscitou dos mortos também 
é capaz de operar a mudança dentro de nós. A sinergia funciona, através da união - maior força é criada quando dois ou 
mais elementos se juntam em cooperação. A união na vida dos crentes nasce de uma unidade de pensamento e 
sentimentos em Jesus Cristo. Somente, através, dessa paz somos capazes de criar uma vida de felicidade. Que Ele esteja 
sempre no centro de nossas vidas. 
 
 
Visita de trabalho à Indonésia 
Irmã Hermin e Ir. Josephine estavam de 16 de março a 09 de abril na Indonésia. Tiveram um tempo bom. Os membros do 
conselho geral ouviram as irmãs e compartilharam os sentimentos. Foi uma experiência inspiradora estar na Indonésia. 
Para Ir. Josephine foi a primeira vez que esteve lá, ela teve uma boa experiência. Irmã Hermin e Ir. Josephine visitaram 
escolas e clínicas associadas a missão das irmãs. As conversas com as irmãs envolveram a decisão de não dividir a província 
em três províncias. Em vez de dividir, o conselho geral prefere chamar a unificação da província. As conversas foram 
expressas em palavras e ações: as irmãs falaram positivamente sobre o processo de unificação e os dois membros do 
conselho viram realmente o que aconteceu. Irmãs, jovens e idosas trabalham juntas em união. A descendência tribal não 
importa. 
O conselho provincial da Indonésia segue as necessidades da sociedade quando se trata da missão. Por exemplo, elas 
procuram pessoas competentes para trabalhar nas escolas. Criam pontes entre pais, alunos e professores. 
Dezoito irmãs iniciaram, este ano, um estudo para atender aos requisitos estabelecidos pelo governo em relação à 
profissionalização da educação.  
Irmã Hermin e Ir. Josephine tiveram uma agenda muito cheia e visitaram muitas comunidades.  
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Santa Maria dari Fatima, Banda Aceh 

Dorkas, Tarutung 

St Martha, Pasaman 

St Anna, Padang St Leo, Padang 

Ir. Hermin e Ir. Josephine tiveram uma agenda muito 
ocupada. Eles visitaram muitas comunidades  

Stella Matutina, Lhokseumawe 

Passeio à Ilha Samosir para ver a cultura Batak  

St Thomas, Medan 

Pematang Siantar 

Fundação  

St Catharine, Medan 
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Décimo aniversário do centro para idosos no Brasil 
No dia 07 de abril de 2009 foi inaugurado em Bayeux (Brasil) o Centro de Convivência. Iniciativa das Irmãs de Caridade. O 
Centro de Convivência é um lugar de encontro, formação, interação, partilha e aprofundamento cultural para pessoas 
idosas; o mesmo faz parte da Fundação Dom Helder Câmara, que é administrada por nossa congregação.  
As irmãs Maria-José (†) e Gerda van Vliet veram uma grande par cipação na realização deste projeto. 
Agora, em 2019, estamos celebrando 10 anos de missão junto aos idosos do bairro do Mutirão! 10 anos de desafios e 
alegrias! 10 anos que o Centro de Conviência vem fazendo a diferença na vida de tantas idosas (os). E para celebrar em 
grande estilo esse aniversário, os nossos associados, por inciativa própria, juntamente com várias irmãs, realizaram um 
grande mutirão da limpeza! Dava gosto de se ver! Uns pintavam, outros limpavam, uns capinavam, outros cozinhavam... 
Uma festa em preparação da grande festa: a celebração eucarística!  
A celebração Eucarística ocorreu em 12 de abril. A celebração contou com a presença de muitos idosos e membros do 
Movimento da Misericórdia. As crianças do Centro de Dom Helder cantaram, os voluntários prepararam um delicioso bolo e 
o clima estava ótimo. 
As irmãs Brasileiras agradecem a Deus e a todos os voluntários que contribuem para a realização deste projeto.  

 

Hati Kudus, Sibolga St Melania, Sarudik (Sibolga) 

Voluntários e irmãs no trabalho  

Celebração Eucaristia 

Ir. Joanita, Ir. Dalva, Norma (voluntária) e Ir. Maria  
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Visita à Bélgica  
No dia 23 de abril, o dia depois da Páscoa, o conselho geral partiu para a Bélgica de manhã cedo para se encontrar com as 
irmãs em Zonhoven. Era um lindo dia, e com o carro cheio de flores, uma para cada irmã, elas partiram. O conselho 
provincial deu as boas vindas ao conselho geral no provincialado, onde ambos os conselhos falaram sobre os 
desenvolvimentos da província Belga. Atualmente, a província está envolvida nos planos de renovação do S. Catherina, o lar 
de idosos onde moram várias irmãs da nossa Congregação. Os quartos não estão mais de acordo com as exigências do 
governo.  
O conselho provincial fala frequentemente com o Conselho Executivo do centro de cuidados para assegurar que as irmãs 
possam viver, durante e após a restauração, de uma forma agradável, como comunidade. Depois do almoço, as irmãs que 
não moram em Santa Catharina vieram ao provincialado. O conselho geral contou o que está acontecendo nas diferentes 
partes da congregação. As irmãs ficaram curiosas sobre como estava o andamento das atividades, por isso, várias questões 
levantadas. No final da tarde, os membros do conselho geral visitaram o Santa Catharina, onde as irmãs que moram lá já 
estavam esperando. Lá, o conselho geral falou também sobre os acontecimentos nas diferentes partes da congregação. Foi 
um encontro animado. Após a refeição da noite, as irmãs do conselho geral voltaram para ´s-Hertogenbosch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Celebração da Semana Santa no Brasil 
A celebração da Semana Santa na periferia do Brasil tem sido muito especial. Irmã Paula e Ir. Graça se sentiram mais perto 
de Jesus, e celebraram com a comunidade o mistério da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Elas sentiram 
as emoções que viviam entre as pessoas. Lembrou ambas as irmãs da dor e da alegria da vida e, ao mesmo tempo, da 
presença hospitaleira de Jesus. Simplesmente participando das festividades, elas compartilhavam a vida com as famílias. 
Elas viram muitas mães que, como Maria, sofrem com a dor dos seus filhos. Alguns dos seus filhos desapareceram, alguns 
foram presos ou envolvidos em drogas porque não há oportunidades para eles na sociedade. Na Semana Santa, elas 
trouxeram esperança experimentando a presença viva de Jesus e sabendo que Jesus está conosco.  
As irmãs Paula e Graça celebraram esses momentos fortes de oração, com a presença das crianças, jovens, adultos e idosos. 
Envolveram-os na vivência comunitária e foram eles os protagonistas das ações feitas nesses dias. Com isso conseguiram 
unir mais as famílias, tendo uma maior participação da família como um todo. Com esta vivência, as irmãs conseguem 
trazer esperança e motivação, mesmo sabendo que ainda se tem muito o que fazer, que a missão continua!  
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Esta experiência fortalece e mostra que esse é o caminho que devemos continuar trilhando, que como diz o nosso Papa 
Francisco, temos que ser uma igreja missionária e em saída.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês de Maio  
Maria, Mãe de Misericórdia é o título especial dado a nossa congregação. No mês de maio nos colocamos sob a proteção de 
Maria. Não apenas nós mesmos, mas também aqueles que precisam de nossa proteção, como os pobres, os doentes, os 
refugiados e todos aqueles que não são vistos por muitos. É um mês especial e nos sentimos inspirados pela mãe Maria. 
Há muitos nomes para Maria, como Maria Santíssima, Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe da Igreja, Mãe da Graça 
Divina, Mãe do Bom Conselho, Rosa Mística, Estrela do Mar e Mãe da Assistência Eterna. Você pode se sentir inspirada 
pessoalmente por uma dessas Marias. Talvez, por outra Nossa Senhora... 
 
No próximo Briefing queremos publicar algo sobre Maria, qual o signicado que Maria tem em sua vida. Envie-nos uma foto 
da sua Maria favorita. Pode ser uma foto de uma imagem, uma pintura, mas também pode ser uma foto de uma pessoa. Dê 
uma breve motivação dizendo o porquê desta imagem te inspirar. Envie a sua contribuição para a secretaria: 
generalate@sistersofcharity.nl. Caso queira enviar por correio: Generalaat zusters van liefde SCMM, Hinthamerstraat 164, 
5211 MV-Hertogenbosch, Nederland. 
 
 
 
 
Alegria e tristeza  
65 anos na congregação, Bélgica 
26 de abril  Rosa Hermans, H. Catharina, Zonhoven  
 
60 anos na congregação, Holanda  
2 de abril Gerda Strijtveen, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

Cunera van de Ven Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
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65 anos na congregação, Holanda 
29 de abril Jacoba Stam, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

Monique van Oene, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Lidewijde van Doorn, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Mechtild Donkers, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Cecilia Harink , Angeli Custodes, Raalte 
Maria Lutgardis van Loveren, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

 
65 anos na congregação, Bélgica 
29 de abril Matheo Paumen, Het Pand, Zonhoven 
 
75 anos na congregação, Holanda 
01 de maio Leonie Haverkamp, Huize Mater Misericordiae, Tilburg  
 
75 anos na congregação, Bélgica 
01 may  Margaretha v.C. Smarius, H. Catharina, Zonhoven 
 
60 anos na congregação, Brasil 
06 de maio Maria Lynen, Heitel Santiago, Santa Rita 
 
70 anos na congregação, Bélgica 
11 de maio Juliënne Volders, H. Catharina, Zonhoven ( 13-05-2019) 
 
70 anos na congregação, Holanda 
11 de maio Imeldie Sterenberg, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 

Trees Vroom, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Wilma Verbeek, Huize Mater Misericordiae, Tilburg 
Johannie Mentink, Angeli Custodes, Raalte 
Veronica de Boer, Mater Misericordiae, Tilburg 

 
Seis irmãs falecidas: 
08 de abril Vianney Boro Ghanggo, Medan, Indonésia  
10 de abril Elizia Engelen, Tilburg, Holanda 
13 de abril Maureen Keegan, San Diego, EUA 
8 de maio Helena Breuls, Zonhoven, Bélgica 
13 de maio Juliënne Volders, Zonhoven, Bélgica 
16 de maio Andrea Chaniago, Medan, Indonésia 
 
 
 
 
 
Agenda do conselho geral 
 Irmã Hermin participa no encontro da UISG em Roma de 04-15 de maio. 
 21 de maio Irmã Dorine e Ir. Josephine partem para as Filipinas onde  

duas irmãs, no dia 31 de maio pronunciam a profissão pela vida:  
Ir. Jessica Magno e Ir. Catherine Ba-a. Ambos os membros do conselho 
geral voltam no dia 05 de junho. 

 Irmã Dorine está de férias de 14-28 de junho. 
 Irmã Hermin e Ir. Elisângela participam do capítulo provincial no Brasil. 

Esse capítulo acontecerá de 28 de junho-06 de julho.  
 Irmã Dorine e Ir. Josephine participam no encontro provincial em Pantasaph onde as irmãs Inglesas e Irlandesas se 

encontram de 15-19 de julho.  
 

* * * 
 


